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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

95.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de agosto de 2021 

 
 

 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  441111//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  SSOOBBRREE  OO  
DDEESSPPEEDDIIMMEENNTTOO  CCOOLLEETTIIVVOO  DDEE  113300  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  NNAA  SSAAIINNTT  GGOOBBAAIINN,,  EEMM  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE,,  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA,,  PPEELLAASS  SSRRAASS..  VVEERREEAADDOORRAASS  EE  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALLIISSTTAA  EE  PPEELLAA  SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  
SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA  
 

 
Em comunicado à imprensa o Grupo Saint 
Gobain Sekurit Portugal, informa que irá cessar a 
atividade na sua unidade fabril em Santa Iria de 
Azoia (ex-Covina), intenção que, a concretizar-se, 
levaria ao despedimento coletivo dos 130 
trabalhadores daquela unidade a que se somam 
mais de 100 trabalhadores em regime precário e 
prestadores de serviços. 
 
A ex-Covina foi alvo de sucessivos 
desinvestimentos das suas administrações, com a 
aceitação de sucessivos governos, 
desaproveitando assim o potencial humano e 
produtivo de uma empresa que já foi uma 
referência internacional na fabricação de vidro.  
 
O encerramento desta importante unidade 
industrial no concelho e mais concretamente na 
freguesia de Santa Iria, para além do que 
representa em termos dos seus impactos 
económicos para o município, a verificar-se, não 
deixará de traduzir impactos ainda mais 
significativos na vida das famílias dos 
trabalhadores da Saint-Gobain Sekurit, alvo do 
processo de despedimento coletivo. 
 

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida na 
sua    reunião ordinária realizada a 25 de agosto 
de 2021, delibera: 
 
− Repudia a intenção da empresa em cessar a 

sua atividade e despedir coletivamente os 
cerca de 130 trabalhadores a que se somam 
mais uma centena de prestadores de serviços. 

 
− Afirmar a sua solidariedade para com todos os 

trabalhadores, agora visados pelo processo de 
despedimento coletivo e encerramento. 

 
− Instar o Governo para que intervenha junto da 

administração da Saint-Gobain Sekurit, 
Portugal, no sentido de encontrar soluções 
que permitam a manutenção da atividade da 
empresa, garantindo assim a manutenção dos 
postos de trabalho. 

 
Loures, 25 agosto 2021 

 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  441122//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
CCAASSAA  DDOO  BBEENNFFIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
  
No passado dia 8 de agosto, a Casa do Benfica 
Loures alcançou o segundo lugar no Campeonato 
de Elite de Futebol de Praia, na Final da Divisão 
de Elite realizada na Nazaré. 
 
A Câmara Municipal de Loures reunida em 25 de 
agosto de 2021, saúda atletas, treinadores e staff, 
bem como os dirigentes, valorizando o mérito 
desta conquista e a boa prestação verificada em 
prol da modalidade. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação, atletas, treinadores e 
Comunicação Social Local. 
 

Loures, 25 de agosto de 2021 
 

(…)  
  
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  441133//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOO  
GGRRUUPPOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDEE  PPIIRREESSCCOOXXEE,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Na disputa de diversas competições de Ténis de 
Mesa na corrente época desportiva, os atletas do 
Grupo Desportivo de Pirescoxe obtiveram a 
vitória na Taça de Lisboa, a 3ª posição no 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão, a 1ª 
participação na Taça de Portugal e o título 
individual de Paulo Brito, campeão nacional de 
veteranos. 
 
O Município de Loures saúda os atletas, a equipa, 
o treinador, e os dirigentes do Grupo Desportivo 
de Pirescoxe pelos resultados alcançados, 
desejando que os mesmos sirvam de incentivo 
para a continuação da importante atividade do 
clube, nomeadamente nas camadas de formação. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à associação, atletas, treinador e 
Comunicação Social. 
 
Loures, 25 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
AATTAA  DDAA  9922ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0077..1144  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação as Senhoras 
Vereadoras Maria Arlete Rodrigues Barata 
Simão e Maria Teresa Gomes Figueiredo 
Gomes e o Senhor Vereador Paulo Rui Amado, 
por não terem estado presentes na reunião a 
que respeita a ata. 
 
 
AATTAA  DDAA  9933ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0077..2288  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Maria Teresa Gomes Figueiredo Gomes e os 
Senhores Vereadores Paulo Rui Amado e 
António Manuel Lopes Marcelino, por não 
terem estado presentes na reunião a que 
respeita a ata. 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339944//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  88ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Houve necessidade de aprovação da 8ª 

alteração permutativa efetuada por mim e nos 
termos da Informação Técnica n.º 169/DPCA 
(E/96988/2021) 

 
B.  Nos termos do n.º 3 do artigo 35º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a mesma carece 
de ratificação pela Câmara Municipal. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, 
de 22 de fevereiro, na redação vigente, a Câmara 
Municipal ratifique a aprovação da 8.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do 
Plano 2021-2025 (10ª Alteração dos Documentos 
Previsionais), aprovada por mim em 18 de 
agosto, conforme documento em anexo.  
 
Loures, 18 agosto 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 8ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2021 e 
Opções do Plano 2021-2025, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339955//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  SSUUBBMMEETTEERR  AA  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  
DDOOSS  IINNTTEERREESSSSAADDOOSS  EE  AA  CCOONNSSUULLTTAA  
PPÚÚBBLLIICCAA,,  PPEELLOO  PPRRAAZZOO  DDEE  3300  DDIIAASS  ÚÚTTEEIISS,,  AA  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDEE  TTAAXXAASS  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. O Regulamento de Taxas do Município de 

Loures em vigor foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 
– Aviso n.º 1964/2021 e entrou em vigor 
quinze dias úteis após esta publicação. 
 

B. O supra identificado Regulamento efetuou 
uma revisão e uma restruturação do 
Regulamento de Taxas Municipais que o 
antecedeu, tendo, relativamente a algumas 
realidades, alterado a sua sistematização e 
forma de taxação. 
 

C. Na presente data, já existe uma avaliação 
relativa à aplicação deste novo Regulamento, 
designadamente no que respeita às taxas cuja 
taxação foi alterada. 
 

D. Da avaliação efetuada verifica-se que 
relativamente às taxas devidas pela utilização 
e aproveitamento de terrenos do domínio 
municipal e pela utilização das lojas nos 
mercados municipais surgiram situações em 
que, devido à alteração da forma de taxação, 
o valor da taxa a cobrar tornou-se elevado 
face ao anteriormente pago e ao pretendido 
aquando da aprovação do mesmo.  

 
Ou seja: 
 
E. A utilização e aproveitamento de terrenos do 

domínio municipal encontra-se, atualmente, 
prevista no Capítulo VI “Utilização e 
aproveitamento do domínio municipal”, artigo 
78.º, do Regulamento de Taxas, com uma 
taxação por m2 de domínio municipal utilizado 
e por mês e não, como no Regulamento 
anterior, num único artigo (artigo 131.º) do 
Capítulo XII “Terrenos do domínio municipal 
não utilizados em habitação”, com a taxação 
por m2 de domínio municipal utilizado e por 
ano. 
 

F. No Regulamento vigente, conforme 
mencionado na sua Nota Justificativa, efetuou-
se uma reestruturação de capítulos existentes 
objetivando-se uma melhor sistematização e 
uma melhor compreensão dos mesmos pelos 

seus destinatários. E, foi nesse sentido, que 
se integrou o único artigo do Capítulo XII 
“Terrenos do domínio municipal não utilizados 
em habitação” no ora Capítulo VI respeitante à 
utilização e aproveitamento do domínio 
municipal. 
 

G. Com a introdução das realidades referentes à 
utilização e aproveitamento de terrenos 
municipais no Capítulo VI, mantiveram-se os 
valores, alterando-se, contudo, a taxação de 
“ano” para “mês”, visto que neste Capítulo a 
taxação ao “ano” aparece apenas 
relativamente à utilização e aproveitamento do 
domínio municipal com infraestruturas (artigo 
75.º). 
 

H. Pese embora, neste artigo se preveja a 
utilização de terrenos municipais com 
atividades dos três setores de atividade, a 
utilização prevista no antigo artigo 131.º e no 
atual artigo 78.º alínea b) foi pensada para as 
atividades do setor primário, designadamente 
para as hortas. Hortas, estas, que até 500m2 
ou se exploradas por reformados se 
encontram isentas do pagamento desta taxa 
(artigo 7.º n.º 6). Contudo, este artigo é 
também utilizado, pelos serviços municipais, 
para taxar outras realidades, cuja taxação 
m2/mês gera um aumento significativo do 
valor a pagar face à taxação m2/ano que 
importa acautelar. 

 
Por outro lado: 
 
I. A utilização das lojas nos mercados municipais 

encontra-se prevista no artigo 93.º do atual 
Regulamento de Taxas e no Regulamento 
anterior, esta realidade, encontrava-se 
prevista no artigo 90.º. 

J. No Regulamento anterior, a taxação relativa à 
utilização das lojas e das bancas nos 
mercados municipais era efetuada consoante 
o mercado estivesse classificado como de 1.ª, 
2.ª, 3.ª ou 4.ª categoria e consoante a 
atividades exercida; existindo quatro grupos 
de atividades – talhos/peixarias (grupo I), 
restauração e bebidas/churrascos para fora 
(grupo II), mercearias/padarias (grupo III) e 
outros (grupo IV) nas lojas. 
 

K. No atual Regulamento de Taxas Municipais 
desapareceu, quer relativamente às bancas, 
quer relativamente às lojas, a taxação em 
função da categoria do mercado, criaram-se 
apenas dois grupos de atividades – 
talhos/peixarias/congelados/restauração e 
bebidas (grupo I) e outros (grupo II) nas lojas – 
e a taxação passou a ser por m2 e por mês 
(em vez de por ano no caso das lojas). 
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Contudo, a aplicação concreta desta alteração 
de sistematização e taxação provocou um 
aumento do valor da taxa a cobrar relativa à 
utilização das lojas que importa acautelar. 

 
E ainda: 
 
L. Atendendo que uma alteração ao 

Regulamento de Taxas Municipais acarreta 
alguma complexidade e morosidade 
processual, a ocorrência da mesma deverá 
abarcar todo um conjunto de situações que, 
independentemente da sua origem, 
necessitem de ser corrigidas ou clarificadas. 
 

M. Importa referir expressamente, no âmbito da 
dação em cumprimento e da compensação, 
que as mesmas podem ocorrer apenas nos 
termos da lei. 
 

N. Urge, assim, efetuar uma alteração ao 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 
1964/2021, por forma a diminuir o valor das 
taxas a cobrar, através de uma modificação à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio 
municipal) e às alíneas a) e b) do n.º2 do seu 
artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 
municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira 
constante do seu Anexo I e por forma a 
clarificar a aplicação dos artigos 15.º (Dação 
em cumprimento) e 16.º (Compensação), 
através de uma modificação ao n.º 1 do seu 
artigo 15.º e ao n.º 1 do seu artigo 16.º. 

 
Tenho a honra de propor:   
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
dos artigos 8.º e 9.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro, e nos termos da alínea k) do n.º 1 
do artigo 33.º conjugada com as alíneas b) e g) 
do n.º 1 do artigo 25.º, todas do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
vigente, delibere: 
 
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, autorizar o 
início do procedimento cujo objeto é a 
alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 
– Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio 
municipal), às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu 
artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 
municipais), bem como à respetiva 

fundamentação económico-financeira 
constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu 
artigo 15.º (Dação em cumprimento) e ao n.º 1 
do seu artigo 16.º (Compensação), e a 
promoção da sua publicitação na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures. 
 

2. Nos termos do n.º1 do artigo 98.º e dos n.ºs1 e 
2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, que no prazo de 10 
dias úteis após a publicitação da promoção do 
procedimento na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures, possam os interessados 
constituir-se como tal, visando a subsequente 
apresentação de contributos à proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 
– Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio 
municipal), às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu 
artigo 93.º (Utilização de lojas em mercados 
municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira 
constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu 
artigo 15.º (Dação em cumprimento) e ao n.º 1 
do seu artigo 16.º (Compensação), através da 
apresentação de pretensão, escrita, dirigida ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, para o endereço eletrónico dpca@cm-
loures.pt. A referida pretensão deverá conter a 
referência expressa ao objeto do 
procedimento em causa e o nome, o endereço 
eletrónico e o consentimento do interessado 
para que o mesmo seja utilizado para efeitos 
de notificação (artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro). 

 
E que, no termo do prazo definido no 
parágrafo anterior, se proceda à notificação 
dos que se venham a constituir-se como 
interessados no procedimento, concedendo-
lhes um novo prazo de 30 dias úteis para se 
pronunciarem sobre a proposta de alteração 
ao Regulamento de Taxas Municipais em 
causa. 

 
3. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, submeter a proposta 
de alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 
– Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio 
municipal), às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu 
artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 
municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira 
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constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu 
artigo 15.º (Dação em cumprimento) e ao n.º 1 
do seu artigo 16.º (Compensação), nos termos 
constantes do Anexo I à presente proposta, e 
que dela faz parte integrante, a consulta 
pública, pelo prazo de 30 dias úteis a contar 
da data da sua publicação em Diário da 
República, devendo as sugestões serem 
formalizadas por escrito, conter a referência 
expressa ao projeto em causa e dar entrada 
na Câmara Municipal de Loures, 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento – Divisão de Planeamento e 
Controlo de Atividades, Rua Manuel Augusto 
Pacheco, n.º 4, 2670-501 Loures, até às 
17h:30m do trigésimo dia útil contado a seguir 
à data da sua publicação em Diário da 
República, ou enviadas para o endereço 
eletrónico dpca@cm-loures.pt, dando, neste 
caso, o consentimento para que o respetivo 
endereço eletrónico seja utilizado para efeitos 
do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, até ao trigésimo dia útil contado a 
seguir à data da sua publicação em Diário da 
República. 

 
Loures, 18 de agosto de 2021   
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Alteração ao 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339966//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  CCOOMMUUNNIICCAARR  ÀÀ  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL::  --  AA  NNOOVVAA  
LLOOCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  
PPAARRQQUUEE  DDEE  RREECCRREEIIOO  CCAANNIINNOO,,  EEMM  
MMOOSSCCAAVVIIDDEE,,  MMAANNTTEENNDDOO--SSEE  EEMM  VVIIGGOORR  AASS  
RREESSTTAANNTTEESS  CCLLÁÁSSUULLAASS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  AAPPRROOVVAADDOO  EE  
AASSSSIINNAADDOO;;  --  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
VVIIGGÊÊNNCCIIAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  AATTÉÉ  3300  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  
DDEE  22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Pela proposta de deliberação n.º 270/2020, 

aprovada pela Câmara Municipal na sua 
reunião ordinária de 03 de junho de 2020 e 
pela Assembleia Municipal, na sua 4.ª sessão 
extraordinária, realizada em 18 de junho de 
2020, foi aprovada a celebração do contrato 
interadministrativo entre o Município de Loures 
e a União das Freguesias da Moscavide e 
Portela, e sua respetiva minuta; 
 

B. Nos termos da clausula 1.ª da mencionada 
minuta, o contrato interadministrativo tem por 
objeto estabelecer os mecanismos de 
cooperação entre o Município de Loures e a 
União de Freguesias das Moscavide e Portela 
com vista à construção de um parque de 
recreio canino na Azinhaga do Jogo da Bola, 
em Moscavide; 
 

C. O objeto do contrato administrativo assenta na 
proposta de localização da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, de 
instalação de um parque canino; 
 

D. A deliberação tomada nos termos da 
mencionada proposta n.º 270/2020, teve por 
base o parecer técnico emitido pela Divisão 
de Serviços Veterinários relativamente à 
localização e sua respetiva viabilidade, no 
lugar da Azinhaga do Jogo da Bola;  
 

E. A União das Freguesias de Moscavide e 
Portela informou que a localização do parque 
de recreio canino na Azinhaga do Jogo da 
Bola se tornou inviável por impedimento da 
EPAL, tendo apresentado proposta para 
relocalização do mesmo; 
 

F. Esta relocalização, sustentada pelos 
necessários pareceres técnicos e jurídicos, foi 
aprovada na 89ª reunião de câmara realizada 
em 2 de junho passado; 
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G. Por alteração dos condóminos, 
nomeadamente do proprietário participante do 
fundo de investimento imobiliário do Multiusos 
do Oriente a União das Freguesias informou a 
Câmara Municipal que foram colocadas 
contrapartidas adicionais às inicialmente 
propostas/contempladas que, pela sua 
natureza e exigência, são incomportáveis para 
a freguesia, motivo pelo qual se torna inviável 
a instalação do parque de recreio canino no 
espaço aprovado. 
 

H. A União das Freguesias de Moscavide e 
Portela tem na sua posse todos os 
equipamentos e materiais necessários para 
instalação imediata do parque, vem propor a 
instalação do parque de recreio canino na 
propriedade municipal PR 1236-2016-B, na R. 
Adão Manuel Ramos Barata, em Moscavide; 
 

I. Existe parecer favorável da Divisão 
de Serviços Veterinários e da Divisão de 
Contabilidade e Património para a nova 
localização proposta no condomínio Multiusos 
Oriente, nomeadamente na parcela municipal 
PR 1236-2016-B; 
 

J. Perante as limitações e impossibilidade 
temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1, do artigo 33º, constantes do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar e comunicar à 
assembleia municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril: 
 
1. a nova localização para construção de um 

parque de recreio canino em Moscavide, no 
Condomínio Multiusos Oriente, na parcela 
municipal PR 1236-2016-B, numa área de 
241,26m2 mantendo-se em vigor as 
restantes cláusulas do contrato 
interadministrativo assinado e aprovado. 
 

2. a prorrogação da vigência deste Contrato 
Interadministrativo, até 30 de outubro de 
2021. 

 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339977//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ––  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  
AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ––  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPAARRQQUUEESS  IINNFFAANNTTIISS  ––  
FFAASSEE  11,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
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 120º, 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. A 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 
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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 
Freguesia 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 
117º, n.º 2 e 131º, 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 Freguesias, 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 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de freguesia 
a 16 de abril de 2018; 
 

K. O município de Loures aquando da elaboração 
das Grandes Opções do Plano 2021/2025 e 
do orçamento para 2021, decidiu prever uma 
verba de 1.000.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2020, 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 Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação de parques infantis da freguesia 
– Fase 1; 
 

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 33º 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 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, conforme minuta em anexo. 
 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
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Talha e Bobadela está disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339988//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  --  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  
AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  --  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPAARRQQUUEESS  IINNFFAANNTTIISS  --  
FFAASSEE  22,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
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 120º, 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. A 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 
Freguesia 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 
117º, n.º 2 e 131º, 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 Freguesias, 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 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de freguesia 
a 16 de abril de 2018; 
 

K. O município de Loures aquando da elaboração 
das Grandes Opções do Plano 2021/2025 e 
do orçamento para 2021, decidiu prever uma 
verba de 1.000.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2020, a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
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competência do município, sob proposta das 
freguesias; 
 

L. A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação de parques infantis da freguesia 
– Fase 2; 
 

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 33º 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 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, conforme minuta em anexo. 
 
Loures, 17 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela está disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339999//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ––  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  ––  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTAALLUUDDEESS  NNAASS  
TTRRAASSEEIIRRAASS  DDAA  RRUUAA  FFEERRNNAANNDDOO  DDEE  
OOLLIIVVEEIIRRAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
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 120º, 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. A 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 
Freguesia 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 
117º, n.º 2 e 131º, 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 Freguesias, 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 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de freguesia 
a 16 de abril de 2018; 
 

K. O município de Loures aquando da elaboração 
das Grandes Opções do Plano 2021/2025 e 
do orçamento para 2021, decidiu prever uma 
verba de 1.000.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2020, 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 António dos 
Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação de 
taludes nas traseiras da Rua Fernando de 
Oliveira, em Santo António dos Cavaleiros; 
 

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 33º 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 António dos Cavaleiros e Frielas, 
conforme minuta em anexo. 
 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440000//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCAARRNNAAVVAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. O Carnaval Saloio de Loures, que no ano de 

2020, se realizou entre os dias 23 e 25 de 
fevereiro, é um evento de enorme importância 
e com longa tradição entre os munícipes de 
Loures, que tem tido a capacidade de atrair 
um elevado número de visitantes, 
provenientes dos mais diversos pontos do 
país, e que claramente contribui para a 
promoção e dinamização do turismo da nossa 
região; 
 

B. A promoção, organização e realização de tal 
evento implica um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
(ACL) não se encontra em condições de fazer 
face, por si só, tendo o Município de Loures, 
no âmbito dos Acordos estabelecidos 
anualmente, comparticipado nos custos 
inerentes mediante atribuição de subsídio; 
 

C. Complementarmente à organização do 
Carnaval Saloio de Loures, a Associação do 
Carnaval de Loures também organiza outros 
eventos tais como o Arraial Saloio e a Noite de 
Fados, como forma de angariação de fundos, 
que são essenciais para um razoável equilíbrio 
financeiro da Associação, os quais exigem, 
não só, um planeamento atempado, como 
diversos apoios da Câmara Municipal de 
Loures para a sua concretização e que devido 
à Pandemia Covid 19 não foi possível serem 
realizados em 2020; 
 

D. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das 
suas atribuições, deliberar apoiar ou 
comparticipar no apoio a atividades de 
interesse social, cultural e recreativa, entre 
outras, podendo esse apoio traduzir-se na 
atribuição de subsídios. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, aprovar a transferência do 
montante de 15.000.00€ (quinze mil euros) a favor 
da Associação do Carnaval de Loures, contribuinte 
nº 504 998 870, para apoio extraordinário à 
Associação e relativa à não realização das 
iniciativas complementares ao Carnaval 2020. 

 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor. 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440011//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  PPAARRCCIIAALL  DDAA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  
CCAAMMAARRÁÁRRIIAA  DDAATTAADDAA  DDEE  2222..0044..22000099,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  227777//22000099,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Loures, realizada em 22 de abril 
de 2009 e pela Assembleia Municipal, na sua 
3.ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de 
junho de 2009, que incidiu sobre a proposta 
número 277/2009, foi aprovada a constituição 
do direito de superfície sobre uma parcela de 
terreno, com a área de 3.798 m2, situada na 
freguesia de Santo António dos Cavaleiros, a 
favor Associação dos Irmãos Menonitas de 
Portugal, para a construção de local de culto e 
centro comunitário, com centro de dia e 
serviço de apoio domiciliário (1.ª fase) e lar 
(2.ª fase); 
 

B. A formalização do direito de superfície, nas 
condições em que foi aprovado, só se 
realizaria, após desafetação do domínio 
público municipal da parcela de terreno, o que 
sucedeu, e comprovado o financiamento 
global da obra e o licenciamento do projeto; 
 

C. A constituição do direito de superfície não foi 
formalizada, através de escritura pública, por 
não ter sido comprovado o financiamento 
global da obra bem como o licenciamento do 
projeto; 
 

D. A Associação dos Irmãos Menonitas de 
Portugal, apesar de ter sido solicitada 
informação pelo DCSH sobre o interesse na 
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manutenção do direito de superfície a 
constituir, não manifestou interesse. 

 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e 
alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação, a 
revogação parcial da proposta n.º 277/2009, 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures, na 
sua reunião realizada em 22 de abril de 2009 e 
pela Assembleia Municipal, na sua 3.ª Sessão 
Ordinária, realizada em 30 de junho de 2009, na 
parte em que aprovou a constituição do direito de 
superfície, a favor da Associação dos Irmãos 
Menonitas de Portugal, sobre uma parcela de 
terreno, com a área de 3.798 m2, em Santo 
António dos Cavaleiros, para a construção de 
local de culto e centro comunitário, com centro de 
dia e serviço de apoio domiciliário (1.ª fase) e lar 
(2.ª fase), por não terem sido cumpridas as 
condições para a sua formalização, 
designadamente, por não ter sido comprovado o 
financiamento global da obra e o licenciamento do 
projeto. 
 
 
Loures, 18 de agosto de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440022//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOAAÇÇÃÃOO,,  
SSEEMM  CCOONNTTRRAAPPAARRTTIIDDAASS  EE  AA  TTÍÍTTUULLOO  DDEE  
IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDEE  MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO  PPAARRAA  
IINNCCOORRPPOORRAARR  OO  PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  LLOOUURREESS  IINNOOVVAA  ––  
CCEENNTTRROO  DDEE  NNEEGGÓÓCCIIOOSS  EE  IINNCCUUBBAAÇÇÃÃOO  
((LLOOJJAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Está em curso a operacionalização do 

FoodLab, projeto candidatado a financiamento 
parcial, através da Operação LISBOA-02-
0651-FEDER-000005 - FOOD-LAB – Loures 
INOVA - Centro de Negócios e Incubação; 
 

B. O Foodlab consiste num complexo que inclui 
showcooking e duas cozinhas industriais 

certificadas para produção T1, bem como sala 
de formação e loja para exposição e venda de 
produtos agroalimentares, com instalações no 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa 
(MARL); 
 

C. No dia 12 de agosto de 2021, deu entrada 
uma proposta de doação de mobiliário da 
empresa IKEA Portugal – Móveis e 
Decoração, Lda. com o registo webdoc 
E95537/2021; 
 

D. Esta doação, sem contrapartida, contempla 
mobiliário adequado à loja e é realizada ao 
abrigo da Lei do Mecenato e nos termos do 
Estatuto dos Benefícios Fiscais; 
 

E. A aceitação da proposta de doação destes 
770 artigos, no valor de 2 521,74€ (dois mil 
quinhentos e vinte e euros e setenta e quatro 
cêntimos), constitui uma mais valia para o 
Município. 
 

Tenho a honra de propor que:  
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar a aceitação da doação do 
mobiliário, sem contrapartidas e a título de 
inventário, conforme proposto na informação 
E/95765/2021 e anexos, que incorporará o 
património municipal da Câmara Municipal de 
Loures, ao serviço do projeto Loures INOVA – 
Centro de Negócios e Incubação (Loja). 
 
Loures,18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 

Anexo da Informação n.º E/95765/2021  
de 13-08-2021 

 
ARTIGOS 

REFERÊNCIA 
DESIGNAÇÃO TIPO QUANTIDADE 

90428984 NORRÅKER mes 74x74 
bétula MESA 3 

10430863 RÖNNINGE cd preto CADEIRA 6 

60221683 FJÄLKINGE est 118x193 
branco ESTANTE 6 

10221685 FJÄLKINGE bc gv2gv 
118 branco GAVETA 6 

30421235 BERGSHULT pratel 
120x30 branco PRATELEIRA 13 

60399902 SANDSHULT sup 18x22 
choupo SUPORTE 39 

80460823 LAGKAPTEN tmp 140x60 
vel br efeito carvalho TAMPO 6 

70470993 
MITTBACK cavalet 
58x70/93 branco madeira 
maciça 

CAVALETE 12 
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ARTIGOS 
REFERÊNCIA DESIGNAÇÃO TIPO QUANTIDADE 

60428990 NORRÅKER bc 103 
bétula BANCO 2 

20382932 RÅSKOG carrinh 
35x45x78 branco CARRINHO 1 

70332124 EKET ar 35x25x35 
branco ARMÁRIO 1 

10205633 ME es ar bx 80x60x80 
branco ARMÁRIO 8 

30331857 ASKERSUND pt 40x80 
efeito freixo claro PORTA 6 

70205611 UTRUSTA pr 80x60 
branco 2uds PRATELEIRA 3 

40401784 UTRUSTA N dobradiç 
amort coz 110 ° 2uds. DOBRADIÇAS 16 

30331876 ASKERSUND ft gv 80x40 
efeito freixo claro 

FRENTE 
GAVETA 10 

80319358 MA gav alt 80x60 branco 
H GAVETA 8 

60319359 MA gav alt 80x45 branco 
H GAVETA 2 

70205526 ME es ar pd 80x37x80 
branco ARMÁRIO 1 

10205609 UTRUSTA pr 80x37 
branco 2uds PRATELEIRA 1 

80205535 ME es ar pd 60x37x60 
branco ARMÁRIO 5 

90331864 ASKERSUND pt 60x60 
efeito freixo claro PORTA 1 

10205614 UTRUSTA pr 60x37 
branco 2uds PRATELEIRA 8 

40205434 VEDDINGE pt 60x60 
branco PORTA 3 

70205531 ME es ar pd 40x37x80 
branco ARMÁRIO 1 

205431 VEDDINGE pt 40x80 
branco PORTA 1 

40205622 UTRUSTA pr 40x37 
branco 2uds PRATELEIRA 1 

30205528 ME es ar pd 60x37x80 
branco ARMÁRIO 4 

20205430 VEDDINGE pt 60x80 
branco PORTA 1 

60331865 ASKERSUND pt 60x80 
efeito freixo claro PORTA 1 

20205538 ME es ar pd 60x37x100 
branco ARMÁRIO 2 

10331858 ASKERSUND pt 60x100 
efeito freixo claro PORTA 2 

90331878 ASKERSUND rdpé 220x8 
efeito freixo claro RODAPÉ 5 

40205599 ME pé 8 4uds PÉ 8 

20298410 ME kit mont ilha coz KIT 3 

20298405 ME calha apoio ilha coz 
40 CALHA 2 

331849 ASKERSUND pnl lat 
62x80 efeito freixo claro PAINEL 8 

20316046 BORGHAMN puxad 170 
mm 2uds. PUXADORES 3 

40318978 BORGHAMN puxad 426 
mm 2uds. PUXADORES 5 

80230224 UTRUSTA disp abr port 
2uds PUXADORES 5 

409013 EKBACKEN bcd 186x2.8 
mate antracite/laminado BANCADA 1 

ARTIGOS 
REFERÊNCIA DESIGNAÇÃO TIPO QUANTIDADE 

10409017 EKBACKEN bcd 246x2.8 
mate antracite/laminado BANCADA 2 

60214343 BLANDA MATT taç serv 
28 bambu TAÇA 6 

454821 FÖRENLIG vas 12 
interior/exterior branco VASO 26 

10375159 FEJKA plant artif em vas 
9 orégãos PLANTA ART. 16 

20468450 FEJKA plant artif em vas 
15 interior/exterior feto PLANTA ART. 18 

30433945 FEJKA plant artif em vas 
9 interior/exterior feto PLANTA ART. 16 

40349531 FEJKA plant artif em vas 
9 int/ext/p/pend PLANTA ART. 18 

70308195 MUSKOT vas 15 branco VASO 27 

70423614 KAFFEBÖNA vas 9 
bambu VASO 42 

80278367 IKEA 365+ can 36 cl 
branco CANECA 32 

20393247 IKEA 365+ fras 3.3 l 
redondo/vidro FRASCO 6 

30282946 IKEA 365+ base chávs 10 
cortiça BASE CHAV. 16 

30359196 IKEA 365+ recip alim 600 
ml redondo/vidro RECIPIENTE 16 

40365762 HOVSTA mld 21x30 
efeito bétula MOLDURA 4 

60381898 IKEA 365+ tampa 
redondo/bambu TAMPA 38 

50447989 
RYET N1 lâmp LED E27 
806lum 4000 K glb br opa 
2uds 

LÂMPADA 1 

60241389 
UPPHETTA bul fazer 
caf/chá 1 lvidro/aço 
inoxidável 

BULE 8 

70355455 TERTIAL cande scr 
branco CANDEEIRO 3 

80393249 IKEA 365+ fras 1.7 l 
redondo/vidro FRASCO 16 

90279719 IKEA 365+ garraf mes 
tmp 1 l vdr transp/cortiç GARRAFA 12 

90281618 RISATORP cesto 
25x26x18 branco CESTO 4 

493342 
FEJKA plant art em vas 
15 int/ext Vinha de 
Coignet 

PLANTA ART. 9 

60496597 FEJKA plant artif em vas 
12 int/ext Dour Pothos PLANTA ART. 15 

80456675 DRÖMSK vas 15 branco VASO 3 

90395337 FEJKA plant artif em vas 
9 int/ext Soleirolia PLANTA ART. 8 

10292357 KNAGGLIG cx 23x31x15 
pinho CAIXA 11 

60322173 FLÅDIS cesto 25 alga CESTO 8 

80398058 HÅLLBAR caixot tmp 10 l 
cinz clr CAIXOTE 6 

90432194 HÅLLBAR caixot tmp 3 l 
cinz clr CAIXOTE 2 

60422870 HÅLLBAR N estr p/cx sep 
resíd 80 branco 

EST. 
P/CAIXOTE 2 

30433945 FEJKA plant artif em vas 
9 interior/exterior feto PLANTA ART. 6 

70454813 FÖRENLIG vas 9 
interior/exterior branco VASO 35 
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ARTIGOS 
REFERÊNCIA DESIGNAÇÃO TIPO QUANTIDADE 

454821 FÖRENLIG vas 12 
interior/exterior branco VASO 13 

493342 
FEJKA plant art em vas 
15 int/ext Vinha de 
Coignet 

PLANTA ART. 2 

10375159 FEJKA plant artif em vas 
9 orégãos PLANTA ART. 4 

20420203 HÅLLBAR caixot tmp 22 l 
cinz clr CAIXOTE 2 

20468450 FEJKA plant artif em vas 
15 interior/exterior feto PLANTA ART. 4 

30433945 FEJKA plant artif em vas 
9 interior/exterior feto PLANTA ART. 4 

40349531 FEJKA plant artif em vas 
9 int/ext/p/pend PLANTA ART. 4 

50493349 FEJKA plant artif em vas 
9 int/ext Fentelho PLANTA ART. 2 

70292359 KNAGGLIG cx 46x31x25 
pinho CAIXA 20 

70308195 MUSKOT vas 15 branco VASO 6 

70454813 FÖRENLIG vas 9 
interior/exterior branco VASO 16 

70493348 FEJKA plant artif em vas 
12 int/ext Clusia PLANTA ART. 11 

90155870 FRIDFULL vas 12 jacinto-
de-água VASO 22 

90395337 FEJKA plant artif em vas 
9 int/ext Soleirolia PLANTA ART. 2 

20438707 
RYET N1 lâmp LED E27 
470 lum globo br ópa 
1uds. 60 

LÂMPADA 3 

50438598 
LEDARE N4 
lâmpLEDE27 806 lumrg 
qnt/gl br óp 1ud 60 

LÂMPADA 3 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440033//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  OOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTEERRMMOOSS  EE  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  CCOONNSSTTAANNTTEESS  DDAA  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  
CCOOMM  OO  RREEGGIISSTTOO  NN..ºº  EE//9966998855//22002211;;  --  OO  IINNIICCÍÍOO,,  
TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  
PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  EELLEETTRRÓÓNNIICCAA  DDOO  AANNÚÚNNCCIIOO;;  --  OO  
VVAALLOORR  BBAASSEE;;  --  OO  PPRRAAZZOO  PPAARRAA  
AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPRROOPPOOSSTTAASS;;  --  AA  
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  
RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““OOBBRRAASS  
DDEE  RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDAANNOOSS  NNAA  ÁÁRREEAA  DDOOSS  
AARRRRAANNJJOOSS  EEXXTTEERRIIOORREESS  DDOOSS  EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  NNºº  
5533  AA  6677  DDAA  RRUUAA  DDOOMMIINNGGOOSS  JJOOSSÉÉ  DDEE  
MMOORRAAIISS,,  EEMM  SSAACCAAVVÉÉMM””  ((PPRROOCCºº  11552266--
AA//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O presente procedimento visa a execução de 

trabalhos referentes ao projeto de execução 
"Obras de reparação dos danos na área dos 

arranjos exteriores dos edifícios nº 53 a 67 da 
Rua Domingos José de Morais - Sacavém "; 
 

B. Em obediência aos princípios inscritos no 
Plano Plurianual de Investimentos, foi 
elaborado o Projeto de Execução melhor 
identificado na alínea que antecede, e 
preparado o respetivo procedimento para a 
formação do contrato da empreitada 
designada por “Obras de reparação dos danos 
na área dos arranjos exteriores dos edifícios nº 
53 a 67 da Rua Domingos José de Morais em 
Sacavém - Obra” Processo 1526-A/DOM; 
 

C. De acordo com o despacho constante na 
informação nº 026/DEP/EN com registo 
E/55512/2020 de 2020.06.21, o projeto de 
execução reúne as condições para aprovação; 
 

D. Foi proferido despacho pelo Chefe da Divisão 
de Infraestruturas exarado na Informação n.º 
536/DI/MR datado de 17/08/2021, com o 
registo de WEBDOC E/96985/2021, que aqui 
se dá para os devidos e legais efeitos, por 
integralmente reproduzida, e como fazendo 
parte integrante da presente proposta, a qual 
corrobora o enquadramento e necessidades 
anteriormente expostos; 
 

E. Este procedimento encontra-se em condições 
para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico estimado pelo projeto 
700.139,96 € (setecentos mil, cento e trinta e 
nove euros e noventa e seis cêntimos) não, 
incluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado; 
 

F. No que ao Município de Loures diz respeito, o 
órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento de 
contratação pública em apreço é a Câmara 
Municipal; 
 

G. A despesa do Município de Loures tem 
cabimento na rubrica 10.03/07.01.04.13 e 
ação 2021 / I / 18. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, artigo 38º, nº 2 do 
artigo 40º, do nº 4 do artigo 47º, do artigo 109º, 
todos do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), e 
bem assim, da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
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1. Aprovar o projeto de execução de “Obras de 
reparação dos danos na área dos arranjos 
exteriores dos edifícios nº 53 a 67 da Rua 
Domingos José de Morais - Sacavém” nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 
43.º do Código dos Contratos Públicos na 
sequência de informação nº 026/DEP/EN com 
registo E/55512/2020 de 2020.06.21; 
 

2. A aprovação dos elementos, termos e 
condições constantes na Informação com o 
registo E/96985/2021; 
 

3. A aprovação das peças do procedimento: 
anúncio, programa do procedimento e caderno 
de encargos, em anexo; 
 

4. A autorização para publicação eletrónica do 
anúncio do procedimento no sítio do Diário da 
República; 
 

5. A aprovação do valor base no montante de 
700.139,96 € (setecentos mil, cento e trinta e 
nove euros e noventa e seis cêntimos), sem 
IVA, com o prazo de execução de 229 
(duzentos e vinte e nove) dias seguidos, para 
efeitos de lançamento no mercado e 
consequente aprovação de abertura do 
procedimento por Concurso Público ao abrigo 
do disposto na alínea b) do artigo 19º do CCP; 
 

6. A aprovação do prazo para apresentação de 
propostas de 45 dias a contar da data da 
publicação do anúncio; 
 

7. A aprovação da designação da Eng.ª Sandra 
Salgueiro, na qualidade de gestora de 
contrato, ao abrigo do disposto no artigo 290º 
A do CCP; 

 
 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440044//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OOSS  QQUUAADDRROOSS  NNOORRMMAATTIIVVOOSS  
EE  TTAARRIIFFÁÁRRIIOOSS  DDAA  GGEESSLLOOUURREESS  --  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  PPAARRAA  OO  PPEERRÍÍOODDOO  AA  
VVIIGGOORRAARR  EENNTTRREE  11  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002211  EE  
3311  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração da GesLoures 

– Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. (GesLoures), deliberou, na 
sua reunião de 30 de julho de 2021, submeter 
à aprovação da Câmara Municipal de Loures 
os Quadros Normativos e Tarifários relativos à 
utilização de instalações e frequência de 
atividades para o período a vigorar entre 1 de 
setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022; 
 

B. Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º 
do Estatutos da GesLoures, compete à 
Câmara Municipal aprovar e determinar os 
Tarifários e os Quadros Normativos daquela 
empresa municipal. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos 
da GesLoures – Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., aprovar os 
Quadros Normativos e Tarifários da 
GesLoures, nos termos propostos pelo Conselho 
de Administração da Gesloures, na sua reunião 
de 30 de julho de 2021, para o período a vigorar 
entre 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 
2022, a seguir indicados:  
 
1. Quadro Normativo Geral de Acesso a 

Instalações e Atividades Época 2021/2022 
 
2. Quadro Normativo (Anexo I – Escola de 

Natação); 
 
3. Quadro Normativo (Anexo II – Atividades 

Aquáticas – Utilização Livre);  
 
4. Quadro Normativo (Anexo III – Atividades de 

Manutenção da Condição Física (Fitness));  
 
5. Quadro Normativo (Anexo IV – Programa 

“Hora dos Sábios”); 
 
6. Quadro Normativo (Anexo V - Atividades 

Terapêuticas); 
 
7. Quadro Normativo (Anexo VI – Atividades de 

Tempos Livres); 
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8. Quadro Normativo (Anexo VII – Área 

Desportiva); 
 
9. Quadro Normativo (Anexo VIII – 

Trabalhadores e Colaboradores); 
 
10. Quadro Normativo (Anexo IX – Tabela Geral 

de Preços 2021/2022); 
 
11. Quadro Normativo (Anexo X – Tabela de 

Preços de Serviços e Produtos 2021/2022); 
 
12. Quadro Normativo (Anexo XI – GesLoures 

online); 
 
13. Quadro Normativo (Anexo XII – GesLoures 

online Empresas); 
 
14. Manual de Procedimentos – Loures; 
 
15. Manual de Procedimentos – Portela; 
 
16. Manual de Procedimentos – Santo António 

dos Cavaleiros; 
 
17. Manual de Procedimentos – Santa Iria de 

Azóia; 
 
18. Quadro Normativo Instituições. 
 
Loures, 18 de agosto de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e o 
Senhor Vereador eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Os Quadros Normativos e 
os Manuais de Procedimentos da GesLoures, 
estão disponibilizados em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440055//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  AAOO  CCLLUUBBEE  DDEE  FFUUTTEEBBOOLL  OOSS  
BBUUCCEELLEENNSSEESS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  CCAAMMPPAANNHHAA  
DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  RREETTOOMMAA  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  DDOO  
MMOOVVIIMMEENNTTOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O desporto e a cultura são essenciais ao 

desenvolvimento individual e coletivo e que a 
sua promoção e desenvolvimento tem no 
movimento associativo local um parceiro da 
maior importância para a concretização de 
oferta plena de atividades de índole cultural, 
desportiva e recreativa; 
 

B. Foi aprovada a deliberação nº 370/2021, na 
94ª reunião do executivo municipal de 
11/08/2021, que previa a atribuição dos 
valores para apoio à retoma às associações 
concelhias que a ele se candidataram; 
 

C. O Clube de Futebol Os Bucelenses se 
candidatou a este apoio, manifestando a 
intenção de inscrição de atletas dos escalões 
de formação seniores femininos e atletas 
portadores de deficiência nas federações e 
associações da modalidade, passível de 
comparticipação financeira no valor de 
1.750,00 € (mil setecentos e cinquenta euros); 
 

D. Por lapso dos serviços, tal valor não foi 
considerado na proposta de deliberação nº 
370/2021, aprovada na 94ª reunião do 
executivo municipal, de 11/08/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com as 
alíneas u) 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, em conjugação com o previsto no 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, a aprovação da atribuição de 
apoio financeiro, nos termos previstos na 
deliberação nº 370/2021, na 94ª reunião do 
executivo municipal de 11/08/2021 e informação 
registada sob o nº E/95487/2021, que preveem a 
atribuição de apoio à retoma da atividade às 
associações concelhias que se candidataram. 
 
Loures, 17 de agosto de 2021 
 

(…) 
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(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440066//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  AA  EESSTTAABBEELLEECCEERR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OO  GGRRUUPPOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDEE  LLOOUUSSAA  EE  AA  CCAASSAA  DDOO  
SSPPOORRTT  LLIISSBBOOAA  EE  BBEENNFFIICCAA  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas; 
 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 
 

C. A parceria entre o Município de Loures, o 
Grupo Desportivo de Lousa e a Casa do Sport 
Lisboa e Benfica de Loures, permitirá a 
dinamização de uma nova infraestrutura 
desportiva, vocacionada para futebol de praia 
e outras modalidades de areia, contribuindo 
para a sua divulgação e estímulo à respetiva 
prática. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, na sua redação 
atual, aprovar a minuta de contrato programa a 
estabelecer entre o Município de Loures, o Grupo 
Desportivo de Lousa e a Casa do Sport Lisboa e 
Benfica de Loures. 
 
Loures, 16 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 

NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Contrato 
Programa entre o Município de Loures, o Grupo 
Desportivo de Lousa e a Casa do Sport Lisboa e 
Benfica de Loures, está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440077//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AAGGIITTAA--
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  CCUULLTTUURRAALL  EE  SSOOCCIIAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio à 
atividade e produção cultural e artística; 
 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria de qualidade de vida 
das populações; 
 

C. O teatro e as artes performativas em geral, 
quer como manifestação social e cultural, quer 
como forma de expressão da realidade, do 
indivíduo e da comunidade, constitui um 
veículo para a prossecução dos objetivos 
enunciados; 
 

D. É reconhecido o mérito cultural e pedagógico 
dos grupos de teatro e de artes performativas 
do Concelho no desenvolvimento de espaços 
de criação, sensibilização para as artes e para 
a cultura assente em partilha de experiências, 
onde se procura estimular, fomentar e divulgar 
o gosto pelas artes performativas e de rua, 
incentivando igualmente a criação e produção; 
 

E. A AGITA - Associação Cultural e Social, 
apresentou ao município proposta de 
desenvolvimento de projeto de teatro 
profissional, cujos objetivos se enquadram na 
estratégia definida no Plano de Intervenção 
Municipal do Teatro, conforme informação com 
o registo E/95065/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta de Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a AGITA - Associação Cultural e Social, 
nos termos aí definidos. 
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Loures, 16 de agosto de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 
das Senhoras Vereadoras e do Senhor 
Vereador eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a AGITA - Associação Cultural e Social, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440088//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO,,  
AA  BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDEE  OOBBRRAASS  DDEE  
AARRTTEE  AA  IINNTTEEGGRRAARR  OO  AACCEERRVVOO  DDAASS  
GGAALLEERRIIAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), nº 2 do 
artigo 23° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual), 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 
107/2001, de 8 de setembro); 
 

B. Foi manifestada a vontade, por Paulo José 
Ribeiro Moita de Macedo, de doação ao 
Município de Loures, das obras de arte da 
autoria do artista Moita de Macedo, intituladas 
“Estudos”, valorizada em  2500,00 € (dois mil e 
quinhentos euros), “Cadernos de atelier I”, 
valorizada em 5000,00 € (cinco mil euros) e 
“Cadernos de atelier II”, valorizada em 
5000,00 € (cinco mil euros), de que é 
proprietário e que se  encontram descritas e 
reproduzidas na informação registada sob o nº 
E/90853/2021, para integração no acervo das 
Galerias Municipais de Loures; 
 

C. A Divisão de Cultura – Área de Galerias, deu 
parecer favorável à incorporação das obras na 
Coleção Municipal de Artes Visuais das 
Galerias Municipais de Loures.  

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento em anexo, registado em webdoc sob 
o nº E/90853/2021, às quais foi atribuído pelo 
proprietário, o valor total de 12.500,00€ (doze mil 
e quinhentos euros). 
 
 
Loures, 16 de agosto de 2021 

(…) 
 

Extrato da informação n.º 26/DCDJ-DC-AG/CR 
(E/90853/2021) 

(…) 
 

Identificação das obras - descrição e valor 

 

 
 

Estudos — 1970 

Esferográfica sobre papel; 

11x7,5 cm (8x) 
 

€ 2500,00 

(Dois mil e quinhentos euros) 

 

 

 
 

Cadernos de atelier I — 1981 

Tinta de china sobre papel; 

30x23 cm (10x) 
 

€ 5000,00 

(Cinco mil euros) 
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Cadernos de atelier II — 1981 

Tinta de china sobre papel; 

30x23 cm (10x) 
 

€ 5000,00 

(Cinco mil euros) 
 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  440099//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  PPAARRÓÓQQUUIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito das suas competências, o 

Departamento de Coesão Social e Habitação 
através da Unidade da Inclusão e Cidadania 
assegura, entre outras, o tratamento das 
questões religiosas com relevância pública e 
promove a relação institucional com as 
entidades religiosas, apoiando e 
acompanhando as suas atividades;  
 

B. Esta prática religiosa e cultural contribui para o 
reforço de coesão social das comunidades, 
permitindo e intensificando a relação entre 
localidades, afastadas geográfica e 
culturalmente, através da passagem da 
imagem da Nossa Senhora do Cabo Espichel 
de umas para outras Paróquias; 
 

C. A festa em honra da Nossa Senhora do Cabo 
Espichel apresenta uma programação 
diversificada (atividades de âmbito religioso, 
cultural, recreativo e musical) e conta com o 
apoio, o envolvimento e participação de toda a 
comunidade local; 
 

D. Para fazer face às necessidades e despesas 
inerentes ao evento a entidade solicitou ao 
município apoio financeiro, não tendo esta 
mencionado o valor do montante pretendido; 

 
E. O orçamento disponível para este tipo de 

atividades apenas possibilitou, no momento, a 
transferência da verba possível, pelo que o 
Município assumiu apoiar financeiramente este 
evento, com o valor de 5000,00€ (cinco mil 
euros). 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea u) 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, delibere aprovar a transferência de verba 
no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), à 
Paroquia de Santo Antão do Tojal, para apoio às 
despesas inerentes à festa da saída da Nossa 
Senhora do Cabo Espichel.  
 
Loures, 18 de agosto 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441100//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  PPRROOGGRRAAMMAA  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  
DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  FFÁÁBBRRIICCAA  DDAA  IIGGRREEJJAA  DDEE  
NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDAA  PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  
BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS 
pretende realizar com carater de urgência, 
obras de manutenção e reparação no telhado 
da Abóbada da Igreja matriz, a qual se 
encontra em avançado estado de degradação;  
 

B. As obras de manutenção e reparação do 
telhado da Igreja Matriz são fundamentais 
para salvaguardar a segurança do espaço de 
culto para a comunidade local e garantir as 
condições necessárias para as suas habituais 
práticas religiosas; 
 

C. A Igreja Matriz de Bucelas é património 
classificado de acordo com a Direção-Geral do 
Património Cultural (Decreto n.º 35 532, DG, I 
Série, n.º 55, de 15-03-1946); 
 

D. A FABRICA DA IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS 
veio solicitar apoio financeiro à Câmara 
Municipal para a realização destas obras; 



 

 
N.º 17 

 

 
 

26 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

24 

 

 
E. Foi solicitado apoio financeiro ao Município 

para a realização das obras pretendidas; 
 

F. As obras a efetuar estão orçamentadas em 
9.500,00 € (nove mil e quinhentos euros) 
acrescido de IVA. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, de acordo com 
o estipulado no quadro de competências das 
autarquias locais, nomeadamente na alínea e) do 
n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, conjuntamente com o 
consignado nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 
33.º do mesmo diploma legal, aprovar a 
celebração de Contrato-Programa entre o 
MUNICÍPIO DE LOURES e a FABRICA DA 
IGREJA DE NOSSA SENHORA DA 
PURIFICAÇÃO DE BUCELAS, cujo objeto é a 
atribuição de apoio financeiro, para exclusiva 
comparticipação nas obras de reparação e 
manutenção do telhado da Igreja Matriz de 
Bucelas, no montante global de 10.000,00 € (dez 
mil euros). 
 
Loures, 19 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Contrato 
Programa entre o Município de Loures e a 
Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da 
Purificação de Bucelas está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441144//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  
DDIIRREEIITTOO  DDEE  SSUUPPEERRFFIICCÍÍEE  SSOOBBRREE  PPAARRCCEELLAA  
DDEE  TTEERRRREENNOO  SSIITTAA  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  
PPAARRAADDEELLAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  
SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  
FFRRIIEELLAASS,,  AA  FFAAVVOORR  DDOO  CCOOMMIITTÉÉ  
PPAARRAALLÍÍMMPPIICCOO  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL  ((CCPPPP)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA    
 
Considerando que: 
 
A. O Comité Paralímpico de Portugal veio 

solicitar a cedência de uma parcela de terreno, 
com a área de 3.798 m2, situada em Bairro da 
Paradela, Santo António dos Cavaleiros, 
União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, para construção da nova 
sede; 
 

B. Sobre a parcela de terreno solicitada pelo 
Comité Paralímpico de Portugal foi, por 
deliberação tomada pela Câmara Municipal de 
Loures, realizada em 22 de abril de 2009 e 
pela Assembleia Municipal, na sua 3.ª Sessão 
Ordinária, realizada em 30 de junho de 2009, 
que incidiu sobre a proposta n.º 277/2009, 
aprovada a constituição do direito de 
superfície sobre uma parcela de terreno, com 
a área de 3.798 m2, situada na freguesia de 
Santo António dos Cavaleiros, a favor 
Associação dos Irmãos Menonitas de Portugal, 
para a construção de local de culto e centro 
comunitário, com centro de dia e serviço de 
apoio domiciliário (1.ª fase) e lar (2.ª fase); 
 

C. A constituição do direito de superfície não foi 
formalizada, através de escritura pública, por a 
Associação dos Irmãos Menonitas de Portugal 
não ter comprovado o financiamento global da 
obra bem como o licenciamento do projeto, 
nem ter manifestado interesse na manutenção 
do direito de superfície a constituir, pelo que, 
através da Proposta de Deliberação n.º 
401/2021, é proposto que a Câmara Municipal 
delibere submeter à Assembleia Municipal 
para deliberação, a revogação parcial da 
proposta n.º 277/2009, aprovada pela Câmara 
Municipal de Loures, na sua reunião realizada 
em 22 de abril de 2009 e pela Assembleia 
Municipal, na sua 3.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 30 de junho de 2009, na parte 
em que aprovou a constituição do direito de 
superfície, a favor da Associação dos Irmãos 
Menonitas de Portugal; 
 

D. O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) 
aceitou as condições do contrato a celebrar 
com o Município de Loures, no entanto a 
formalização do ato fica condicionada ao 
cumprimento dos requisitos estatutários para a 
aceitação; 
 

E. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 
o valor patrimonial tributário de € 17.059,69 
(dezassete mil e cinquenta e nove euros e 
sessenta e nove 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 a parcela de terreno para equipamentos e 
outros usos de interesse público, com a área de 
3.798 m2, situada em Bairro da Paradela, em 



 

 
N.º 17 

 

 
 

26 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

25 

 

Santo António dos Cavaleiros, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, descrita na 1.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha n.º 1522 da 
freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 
inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2214 
da União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, a favor do Comité 
Paralímpico de Portugal (CPP), para construção 
da nova sede, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 
 
Loures, 23 de agosto de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Contrato 
entre o Município de Loures e o Comité 
Paralímpico de Portugal, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 377/2021 
 

de 23 de agosto de 2021 
 

(registo E/98828/2021, de 24 de agosto de 
2021) 

 
RCM n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, que 
estabelece as medidas excecionais e 
temporárias de resposta à epidemia SARS-
COV-2 e à doença COVID-19 no âmbito da 
declaração de situação de contingência, 
revogando a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 101-A/2021, de 30 de julho, 
mantendo-se, no entanto, em vigor, até ao dia 
31 de agosto de 2021, o previsto no n.º 2 do 
artigo 24.º do anexo à referida resolução. 

 
Considerando que: 

 
A. O Governo tem vindo a avaliar com base, 

designadamente, nos dados epidemiológicos 
verificados e da implementação do plano de 
vacinação, o âmbito de aplicação territorial das 
regras sanitárias; 
 

B. A avaliação efetuada pelo Governo do risco de 
transmissibilidade do vírus e do nível de 
incidência, da gravidade clínica da pandemia, 
da capacidade de resposta do SNS, bem 
como a evolução da cobertura de vacinação 
completa da população, recomenda 
prosseguir a estratégia gradual de 
levantamento de medidas de combate à 
pandemia da doença COVID -19; 
 

C. Perante a situação epidemiológica verificada 
em Portugal, bem como o processo de 
vacinação em curso, o Governo considera, 
tendo-se atingido o patamar de 70% da 
população com vacinação completa em 18 de 
agosto de 2021, dar sequência ao já previsto 
pela RCM n.º 101-A/2021, determinando que 
a situação declarada, ao abrigo da Lei de 
Bases da Proteção Civil, passa a ser a 
situação de contingência, sendo esta 
aplicável para todo o território nacional 
continental, até às 23:59 H do dia 30 de 
setembro de 2021.  
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D. Para o efeito, o Governo publicou a RCM n.º 
114-A/2021, de 20 de agosto, em que 
determina as novas regras no âmbito do 
processo gradual de desconfinamento a 
vigorar até 30 de setembro.  

 
Assim: 
 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos 
artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei 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, das Bases 34 
e 35 da Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, do 
artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do 
n.º 6 do artigo 8.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, resolveu, através 
da RCM n.º 114-A/2021, de 20 de agosto, 
declarar a situação de contingência em todo o 
território nacional e as respetivas medidas de 
carácter excecional aplicáveis ao combate da 
doença COVID-19, revogar a RCM n.º 101/2021, 
de 30 de junho (na sua redação atual), sem 
prejuízo de se manter em vigor, até ao dia 31 
de agosto de 2021, o n.º 2 do artigo 24.º do 
anexo à referida resolução (necessidade de 
marcação prévia para atendimento por 
marcação nas lojas do cidadão).  
 
Verifica-se, em síntese, as seguintes medidas: 
 
A partir do dia 1 de agosto, o teletrabalho passa 
a ser recomendado sempre que as atividades o 
permitam; 
 
A manutenção da fixação de patamares de 
percentagem de população com vacinação 
completa relevante para determinação das 
medidas a fixar; 
 
Os espetáculos desportivos passam a admitir 
público de acordo com as orientações da Direção-
Geral da Saúde com limite até 75% da lotação do 
espaço em que sejam realizadas; 
 
Os bares continuam a poder estar em 
funcionamento desde que sujeitos às regras 
aplicáveis aos estabelecimentos de restauração e 
similares, não podendo ter espaços de dança; 
 
O limite ao número de pessoas por grupo que 
pode permanecer em estabelecimentos de 
restauração e similares passa a corresponder a 
8 pessoas no interior e 15 pessoas nos espaços 
ou serviços de esplanadas abertas, 
respetivamente; 
 

O limite de lotação em eventos de natureza 
familiar, incluindo casamentos e batizados, bem 
como o limite de lotação em eventos culturais em 
recintos de espetáculo de natureza fixa, passa a 
ser de 75 % da lotação do espaço em que sejam 
realizados; 
 
Por outro lado, verifica-se que deixa de existir 
limite de lotação no transporte coletivo de 
passageiros (terreste, fluvial e marítimo), 
passando a ser possível a utilização, pelos 
passageiros, dos bancos dianteiros no transporte 
em táxi e no transporte individual e remunerado 
de passageiros em veículos descaracterizados a 
partir de plataforma eletrónica;  
 
Nesse sentido, se os relatórios o permitirem 
e 85% da população se encontrar com 
vacinação completa, prevê-se que seja possível 
a ocupação máxima dos espaços acessíveis ao 
público, as discotecas, bares e salões de dança 
ou de festa ou outros locais ou instalações 
semelhantes poderem passar a funcionar nos 
termos do previsto para os estabelecimentos 
turísticos ou de alojamento local, a limitação ao 
número de pessoas por grupo que pode 
permanecer em estabelecimentos de restauração 
e similares poder deixar de existir, quer no interior 
quer nos espaços ou serviços de esplanadas 
abertas, fim do limite de lotação do espaço em 
que sejam realizados eventos de natureza 
familiar, incluindo casamentos e batizados, bem 
como revogação ao limite de lotação em eventos 
culturais em recintos de espetáculo de natureza 
fixa.  
 
Nesta mesma fase deixam também de existir 
limites à lotação em estabelecimentos, 
equipamentos e determinados eventos. 
 
São adotadas, entretanto, em todo o território 
nacional continental, as seguintes medidas de 
caráter excecional, necessárias ao combate à 
doença COVID-19: 
 
 a fixação de regras de proteção da saúde 

individual e coletiva dos cidadãos; 
 

 a limitação ou condicionamento de acesso, 
circulação ou permanência de pessoas em 
espaços frequentados pelo público, bem como 
a dispersão das concentrações superiores a 
15 pessoas, salvo se todos forem 
pertencentes ao mesmo agregado familiar que 
coabite; 
 

 a limitação ou condicionamento de certas 
atividades económicas; 
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 a fixação de regras de funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais e de 
serviços; 
 

 a fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo 
e aos aeroportos; 
 

Compete às forças e serviços de segurança, às 
polícias municipais e à Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizar o 
cumprimento destas regras, mediante: 
 
 o encerramento dos estabelecimentos e a 

cessação das atividades que têm de 
permanecer encerradas - discotecas, bares e 
salões de dança ou de festa ou outros locais 
ou instalações semelhantes, e desfiles e 
festas populares ou manifestações folclóricas 
ou outras de qualquer natureza; 
 

 a cominação e a participação por crime de 
desobediência, por violação das regras 
relativas aos estabelecimentos e atividades 
encerradas, aos horários de funcionamento, 
aos estabelecimentos turísticos ou de 
alojamento local, à restauração e similares, a 
outras regras de acesso a instalações, 
estabelecimentos e equipamentos, e ainda às 
regras relativas ao confinamento obrigatório 
por quem a ele esteja sujeito; 
 

 o aconselhamento da não concentração de 
pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 15 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo 
agregado familiar que coabite.  

 
Durante o período de vigência da situação de 
contingência, os cidadãos e as demais entidades 
têm 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 a 
presente declaração de contingência.  
 
De destacar que a desobediência e a resistência 
às ordens legítimas das entidades competentes, 
quando praticadas durante a vigência da situação 
de contingência e em violação do disposto no 
regime anexo constituem crime e são 
sancionadas nos termos da lei penal, sendo as 
respetivas penas agravadas em um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo. 
 

São ainda definidas várias regras específicas 
que vigoram durante todo o mês de agosto, 
designadamente: 
 
  Medidas sanitárias e de saúde pública - 

confinamento, uso de máscara, controlo da 
temperatura corporal, testagem; 
 

 Medidas aplicáveis a atividades, 
estabelecimentos, serviços e empresas - 
instalações e atividades encerradas, horários, 
estabelecimentos turísticos e de alojamento 
local, restauração, bares e estabelecimentos 
de bebidas, venda e consumo de bebidas 
alcoólicas; 
 

 Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, 
estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, desportivas, recreativas ou sociais - 
eventos, transportes, estruturas residenciais, 
equipamentos de diversão; 
 

 Medidas aplicáveis em matéria de tráfego 
aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, 
marítimas e fluviais. 

 
Medidas sanitárias e de saúde pública 
 
Confinamento obrigatório 
 
Ficam em confinamento obrigatório, em 
estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas 
autoridades competentes: 
 
 os doentes com COVID-19 e os infetados com 

SARS-CoV-2; 
 

 os cidadãos relativamente a quem a 
autoridade de saúde ou outros profissionais de 
saúde tenham determinado a vigilância ativa. 

 
Os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório 
podem ser acompanhados para efeitos de 
provisão de necessidades sociais e de saúde, 
mediante visita conjunta da proteção civil 
municipal, dos serviços de ação social municipais, 
dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança, e quaisquer outros serviços, 
organismos, entidades ou estruturas da 
administração direta ou indireta do Estado. 
 
Uso de máscaras ou viseiras 
 
É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para 
o acesso ou permanência em locais de 
trabalho que mantenham a respetiva atividade 
sempre que o distanciamento físico recomendado 



 

 
N.º 17 

 

 
 

26 de AGOSTO 
de 2021 

 
 
 
 

28 

 

pelas autoridades de saúde se mostre 
impraticável.  
 
No entanto, esta obrigação não se aplica aos 
trabalhadores quando estejam a prestar o seu 
trabalho em gabinete, sala ou equivalente que 
não tenha outros ocupantes ou quando sejam 
utilizadas barreiras físicas impermeáveis de 
separação e proteção entre trabalhadores. 
 
Controlo de temperatura corporal 
 
Podem ser realizadas medições de temperatura 
corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou 
instituições públicas, a estabelecimentos 
educativos, de ensino e de formação profissional, 
a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a 
meios de transporte, a estabelecimentos de 
saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros 
educativos, bem como em estruturas residenciais.  
 
Podem igualmente ser sujeitos a medições de 
temperatura corporal as pessoas que tenham de 
realizar testes de diagnóstico de SARS-CoV-2.  
 
É sublinhado o direito à proteção individual de 
dados, sendo expressamente proibido o registo 
da temperatura corporal associado à identidade 
da pessoa, salvo com expressa autorização da 
mesma.  
 
Também as medições podem ser realizadas por 
trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de 
equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar 
registos das medições efetuadas, não sendo 
admissível qualquer contacto físico com a pessoa 
visada. O trabalhador referido fica sujeito a sigilo 
profissional. 
 
O acesso aos locais referidos pode ser impedido 
sempre que a pessoa recuse a medição de 
temperatura corporal, ou apresente um resultado 
superior à normal temperatura corporal, 
considerando-se com tal uma temperatura 
corporal igual ou superior a 38ºC. 
 
Se se tratar de um trabalhador que assim não 
possa aceder ao respetivo local de trabalho, 
considera-se a falta justificada. 
 
Realização de testes de diagnóstico de SARS-
CoV-2 
 
Podem ser sujeitos à realização de testes de 
diagnóstico de SARS-CoV-2: 
 

a) os trabalhadores, utentes e visitantes de 
estabelecimentos de prestação de cuidados 
de saúde, 
 

b) os trabalhadores, estudantes e visitantes dos 
estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de 
ensino superior, 
 

c) os trabalhadores, utentes e visitantes de 
comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de 
acolhimento temporário e centros de 
alojamento de emergência, de estruturas 
residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
e de outras estruturas e respostas dedicadas a 
pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas 
com deficiência, bem como a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional e a 
acolhimento de vítimas de violência doméstica 
e de tráfico de seres humanos; 
 

d) no âmbito dos serviços prisionais e dos 
centros educativos: 
 

i. os reclusos nos estabelecimentos 
prisionais e os jovens internados em 
centros educativos; 
 

ii. quem pretenda visitar as pessoas referidas 
no ponto anterior; 

 
iii. os trabalhadores do Corpo da Guarda 

Prisional e os demais trabalhadores da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais (DGRSP), no exercício das suas 
funções e por causa delas, para efeitos de 
acesso e permanência no local de trabalho; 

 
iv. os trabalhadores do Corpo da Guarda 

Prisional, sempre que, no exercício das 
suas funções e por causa delas, acedam a 
outros locais ou neles permaneçam a 
propósito do transporte e guarda de 
reclusos, designadamente em unidades de 
saúde e tribunais; 

 
v. os prestadores de serviços e utentes de 

instalações afetas à atividade da DGRSP, 
sempre que nelas pretendam entrar ou 
permanecer; 

 
e) os trabalhadores que desempenham funções 

em serviços públicos; 
 

f) os trabalhadores afetos a explorações 
agrícolas e do setor da construção; 
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g) os trabalhadores que, independentemente do 
vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 
da relação jurídica, prestem atividade em 
locais de trabalho com 150 ou mais 
trabalhadores.  

 
Terá de se sujeitar à realização de testes de 
diagnóstico de SARS-CoV-2 quem pretenda 
assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, 
designadamente casamentos e batizados, 
sempre que o número de participantes exceda o 
definido pela DGS para efeitos de testagem de 
participantes em eventos, devendo 
os organizadores do evento solicitar e verificar o 
cumprimento desta regra.  
 
O acesso aos referidos locais pode ser impedido 
sempre que: 
 
 não seja apresentado o Certificado Digital 

COVID da UE; 
 

 exista recusa na realização de teste; 
 

 não seja apresentado comprovativo de 
resultado negativo de teste laboratorial para 
despiste do SARS-CoV-2; 
 

 se verifique um resultado positivo no teste 
realizado. 
 

A responsabilidade pela realização de testes 
de diagnóstico de SARS-Cov-2, bem como 
pelos respetivos encargos, é, no caso dos 
trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do 
setor da construção, e dos trabalhadores que, 
independentemente do vínculo laboral, da 
modalidade ou da natureza da relação jurídica, 
prestem atividade em locais de trabalho com 150 
ou mais trabalhadores, da empresa utilizadora 
ou beneficiária final dos serviços prestados. 
 
No caso de quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza cultural, 
desportiva, corporativa ou familiar, 
designadamente casamentos e batizados, a 
responsabilidade pela realização do teste é do 
participante no evento ou do interessado em 
aceder, consoante o que seja aplicável.  
 
Destaca-se o direito à proteção de dados 
pessoais, sendo expressamente proibido o registo 
ou a conservação de dados pessoais associados 
ao Certificado Digital COVID da UE ou a 
resultados de testes, incluindo comprovativos da 
sua realização, associados à identidade da 
pessoa, salvo com expressa autorização da 
mesma, devendo a consulta de dados pessoais 
para efeitos de verificação do cumprimento 

destas regras e limitar-se ao estritamente 
necessário. 
  
No entanto, a apresentação do Certificado 
Digital COVID da UE dispensa a apresentação 
de comprovativo de realização de teste para 
despiste da infeção por SARS-CoV-2.  
 
Os menores de 12 anos estão dispensados da 
obrigação de se sujeitarem a testes de 
despistagem da infeção por SARS-CoV-2 para 
efeitos destas regras. 
  
Certificado ou teste para acesso a 
estabelecimentos 
 
Em matéria de certificado ou teste, é aceite: 
 
 a apresentação de Certificado Digital COVID 

da UE, sendo equivalente à apresentação de 
teste com resultado negativo; 
 

Em matéria de testagem, é aceite: 
 
 a realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 
72 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um profissional de saúde ou da 
área farmacêutica que certifique a realização 
do mesmo e o respetivo resultado; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou do 
espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos.  

 
As Forças Armadas participam na realização de 
inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos 
de doentes com COVID-19, sendo esta 
participação coordenada pelo respetivo comando. 
 
Medidas aplicáveis a atividades, 
estabelecimentos, serviços, empresas ou 
equiparados 
 
Independentemente das regras agora previstas 
que lhes sejam aplicáveis, o funcionamento de 
atividades, estabelecimentos ou 
equipamentos está condicionado ao 
cumprimento de todas as orientações e 
instruções específicas definidas pela DGS 
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para o respetivo setor de atividade ou de 
outras que lhes possam ser aplicáveis em função 
dos serviços que prestem. 
 
Assim, nos estabelecimentos que mantenham a 
respetiva atividade, devem ainda ser observadas 
as seguintes regras de ocupação, permanência 
e distanciamento físico: 
 
 a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,08 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 
 

 a adoção de medidas que assegurem uma 
distância mínima de 2 metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 
 

 a garantia de que as pessoas permanecem 
dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 
 

 a proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 
preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 
 

 a definição, sempre que possível, de circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 
 

 a observância de outras regras definidas pela 
DGS. 

 
A área destinada ao público inclui as áreas de 
uso coletivo ou de circulação, e deixa de fora as 
zonas reservadas a parqueamento de veículos. 
 
Por outro lado, os limites previstos de ocupação 
máxima por pessoa não incluem os funcionários e 
prestadores de serviços que se encontrem a 
exercer funções nos espaços em causa. 
 
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 e 
dos órgãos de polícia criminal, de proteção e 
socorro, o pessoal das Forças Armadas e de 
prestação de serviços de apoio social. 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços devem informar os clientes, 
de forma clara e visível, relativamente às regras 
de ocupação máxima, funcionamento, acesso, 

prioridade, atendimento, higiene, segurança e 
outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento. 
  
Instalações, estabelecimentos e equipamentos 
encerrados 
 
São encerradas ou suspensas as seguintes 
instalações, estabelecimentos, equipamentos ou 
atividades: 
 
 discotecas, bares e salões de dança ou de 

festa ou outros locais ou instalações 
semelhantes; 
 

 desfiles e festas populares ou manifestações 
folclóricas ou outras de qualquer natureza. 

 
Horários 
 
As atividades de comércio de retalho alimentar e 
não alimentar funcionam de acordo com o horário 
do respetivo licenciamento. 
 
Os demais estabelecimentos ou equipamentos 
que prestem serviços e estejam abertos ao 
público, nomeadamente, os estabelecimentos de 
restauração e similares, ou os equipamentos 
culturais e desportivos, funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento, com o limite 
das 02:00h, ficando excluído o acesso ao público 
para novas admissões a partir da 01:00h.  
 
Se os estabelecimentos estiverem autorizados a 
funcionar durante 24 horas por dia, ficam 
autorizados a reabrir a partir das 08:00 h. 
 
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. 
 
Estas regras sobre horários de encerramento 
não se aplicam: 
 
 aos estabelecimentos onde se prestem 

serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e 
clínicas, clínicas dentárias e centros de 
atendimento médico-veterinário com urgência, 
e serviços de apoio social, bem como aos 
serviços de suporte integrados nestes locais; 
 

 às farmácias e estabelecimentos de venda de 
medicamentos não sujeitos a receita médica; 
 

 aos estabelecimentos turísticos e os 
estabelecimentos de alojamento local, bem 
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como os estabelecimentos que garantam 
alojamento estudantil; 
 

 aos estabelecimentos que prestem atividades 
funerárias e conexas; 
 

 às atividades de prestação de serviços que 
integrem autoestradas, designadamente, 
áreas de serviços e postos de abastecimento 
de combustíveis; 
 

 aos postos de abastecimento de combustíveis 
não abrangidos pela ponto anterior, bem como 
os postos de carregamento de veículos 
elétricos, exclusivamente na parte respeitante 
à venda ao público de combustíveis e 
abastecimento ou carregamento de veículos; 
 

 aos 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); 
 

 aos estabelecimentos situados no interior de 
aeroportos situados em território nacional 
continental, após o controlo de segurança dos 
passageiros. 

 
Estabelecimentos turísticos ou de alojamento 
local 
 
O acesso a estabelecimentos turísticos ou a 
estabelecimentos de alojamento local, 
independentemente do dia da semana ou do 
horário, depende da apresentação, pelos clientes, 
no momento do check-in, de Certificado Digital 
COVID da UE, ou de um teste com resultado 
negativo, nas seguintes condições: 
 
 a realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 
72 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um profissional de saúde ou da 
área farmacêutica que certifique a realização 
do mesmo e o respetivo resultado; 
 

 a realização de teste rápido de antigénio 
(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou do 
espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos. 

 
A exigência de apresentação de teste com 
resultado negativo é dispensada aos 
trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos 
bem como a eventuais fornecedores ou 
prestadores de serviços que habilitem o 
funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos 
os casos, se a respetiva testagem for exigida ao 
abrigo de outras normas. 
 
Restauração e similares 
 
Os estabelecimentos de restauração e similares, 
independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para 
efeitos de atividade de confeção destinada a 
consumo fora do estabelecimento através de 
entrega ao domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, bem como para disponibilização de 
refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take-away), 
ficando dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio e podendo determinar aos 
seus trabalhadores, desde que com o seu 
consentimento, a participação nas referidas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o 
objeto dos respetivos contratos de trabalho. 
 
O funcionamento de estabelecimentos de 
restauração e similares também é permitido caso 
se verifiquem as seguintes condições: 
 
 a observância das instruções especificamente 

elaboradas para o efeito pela DGS, bem como 
das regras e instruções agora previstas; 
 

 não seja admitida a permanência de grupos 
superiores a 8 pessoas no interior ou a 15 
pessoas nos espaços ou serviços de 
esplanadas abertas, salvo, em ambos os 
casos, se todas forem pertencentes ao mesmo 
agregado familiar que coabite; 
 

 o cumprimento dos horários dos respetivos 
licenciamentos com o limite das 02:00 h, 
ficando excluído o acesso ao público para 
novas admissões a partir da 01:00 h; 
 

 o recurso a mecanismos de marcação prévia, 
a fim de evitar situações de espera para 
atendimento no espaço exterior.  

 
Aos sábados, domingos e feriados, bem como 
às sextas-feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de 
restauração, para efeitos de serviço de refeições 
no interior do estabelecimento, apenas é 
permitido para os clientes que apresentem 
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Certificado Digital COVID da UE, ou que sejam 
portadores de um teste com resultado negativo. 
 
Não é necessária a apresentação de teste com 
resultado negativo: 
 
 para a permanência dos cidadãos em 

esplanadas abertas, cujo funcionamento é 
permitido, nos horários referidos, 
independentemente da realização de teste, 
bem como para a mera entrada destes 
cidadãos no interior do estabelecimento para 
efeitos de acesso a serviços comuns, 
designadamente o acesso a instalações 
sanitárias e a sistemas de pagamento; 
 

 aos trabalhadores dos espaços ou 
estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que 
habilitem o funcionamento dos mesmos, 
exceto, em ambos os casos, se a respetiva 
testagem for exigida ao abrigo de outras 
normas. 

 
Consideram-se esplanadas abertas: 
 
 as que se enquadrem no conceito de 

esplanada aberta, desde que ao ar livre; ou 
 

 qualquer espaço do estabelecimento, desde 
que exterior e ao ar livre.  

 
Para estes efeitos, quando os espaços tenham 
uma estrutura ou cobertura, tal não obsta à 
qualificação como esplanada aberta, desde que 
aquelas estejam rebatidas ou removidas de forma 
a que o espaço não esteja totalmente coberto e 
permita a circulação de ar; 
 
Às esplanadas que não integrem o conceito de 
esplanada aberta são aplicáveis as regras dos 
estabelecimentos de restauração e similares em 
interior; 
 
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 necessárias adaptações, as orientações 
da DGS para o setor da restauração. 
 
Bares e outros estabelecimentos de bebidas 
 
Os bares ou outros estabelecimentos de bebidas 
sem espetáculo podem funcionar com sujeição às 
regras estabelecidas na presente resolução para 
o setor da restauração e similares, sem 
necessidade de alteração da respetiva 
classificação de atividade económica, desde que: 
 

 observem as regras e orientações em vigor e 
as especificamente elaboradas pela DGS para 
estes estabelecimentos; 
 

 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.  

 
Outras regras de acesso a instalações, 
estabelecimentos e equipamentos 
 
Ao acesso a estabelecimentos de jogos de 
fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a 
termas, spas ou estabelecimentos afins é 
aplicável, com as necessárias adaptações, 
depende da apresentação do Certificado Digital 
COVID da EU, ou de um teste com resultado 
negativo. 
  
Venda e consumo de bebidas alcoólicas 
 
É proibida a venda de bebidas alcoólicas em 
áreas de serviço ou em postos de abastecimento 
de combustíveis, e continua a ser proibido o 
consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar 
livre de acesso ao público e vias públicas, 
excetuando-se as esplanadas abertas dos 
estabelecimentos de restauração e similares 
devidamente licenciados para o efeito. 
 
Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, 
estabelecimentos ou outras atividades 
culturais, recreativas, desportivas, recreativas 
ou sociais 
 
Assim, é permitida a realização de eventos e 
celebrações com o limite das 02:00h, ficando 
excluído o acesso ao público para novas 
admissões a partir da 01:00h. 
 
A DGS terá de definir as orientações específicas 
para os seguintes eventos: 
 
 cerimónias religiosas, incluindo celebrações 

comunitárias; 
 

 eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, não sendo permitida 
uma aglomeração de pessoas em lotação 
superior a 75% do espaço em que sejam 
realizados; 
 

 eventos de natureza corporativa realizados em 
espaços adequados para o efeito, 
designadamente salas de congressos, 
estabelecimentos turísticos, recintos 
adequados para a realização de feiras 
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comerciais e espaços ao ar livre, com 
diminuição de lotação; 
 

 eventos culturais em recintos de espetáculo de 
natureza fixa, com limite de lotação 
correspondente a 75% do espaço em que 
sejam realizados; 
 

 outros eventos, designadamente culturais que 
não se enquadrem no disposto no ponto 
anterior e desportivos, sejam realizados em 
interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, 
com diminuição de lotação e de acordo com 
as orientações específicas da DGS. 

 
Na ausência de orientação da DGS, os 
organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, as seguintes regras 
de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:  
 
 a afetação dos espaços acessíveis ao público 

deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,08 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 
 

 a adoção de medidas que assegurem uma 
distância mínima de 2 metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 
 

 a garantia de que as pessoas permanecem 
dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 
 

 a proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 
preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 
 

 a definição, sempre que possível, de circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 
 

 a observância de outras regras definidas pela 
DGS. 

 
A área destinada ao público inclui as áreas de 
uso coletivo ou de circulação, e deixa de fora as 
zonas reservadas a parqueamento de veículos. 
 
Por outro lado, os limites previstos de ocupação 
máxima por pessoa não incluem os funcionários e 
prestadores de serviços que se encontrem a 
exercer funções nos espaços em causa. 
 

Aplicam-se também as regras definidas relativas 
aos espaços de restauração nestes envolvidos, 
devendo os participantes usar máscara ou viseira 
nos espaços fechados. 
 
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. 
 
Estas regras não prejudicam a realização de 
eventos em formato digital ou através de meios 
telemáticos. 
  
Atividade física e desportiva 
 
É permitida, desde que no cumprimento das 
orientações definidas pela DGS e das regras 
agora definidas, com as necessárias adaptações, 
a prática de todas as atividades de treino e 
competitivas profissionais e equiparadas, bem 
como de todas as atividades de treino e 
competitivas amadoras, incluindo de escalões de 
formação. 
 
É igualmente permitida a prática de atividade 
física ao ar livre e em ginásios e academias, bem 
como, mediante apresentação, no momento do 
acesso ao ginásio ou academia, de Certificado 
Digital COVID da UE ou de um teste com 
resultado negativo, a participação em aulas de 
grupo. 
  
Serviços públicos 
 
Os serviços públicos desconcentrados e as lojas 
do cidadão prestam o atendimento presencial 
sem necessidade de recurso a marcação prévia. 
 
Sem prejuízo do anteriormente dito, mantém em 
vigor até 31 de agosto a necessidade de 
marcação prévio para atendimento nas lojas do 
cidadão.  
 
Estas regras não impedem a continuidade e 
reforço da prestação dos serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas. 
  
Medidas no âmbito das estruturas residenciais 
 
A proteção dos residentes em estruturas 
residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados e respostas residenciais 
dedicadas a crianças, jovens e pessoas com 
deficiência, bem como a requerentes e 
beneficiários de proteção internacional e a 
acolhimento de vítimas de violência doméstica e 
de tráfico de seres humanos, face à sua especial 
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vulnerabilidade, deve envolver, sem prejuízo do 
cumprimento das orientações específicas da 
DGS: 
 
 a autovigilância de sintomas de doença pelos 

profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes 
e o seu rastreio regular por forma a identificar 
precocemente casos suspeitos; 
 

 a obrigatoriedade do uso de máscaras 
cirúrgicas por todos os profissionais destas 
estruturas; 
 

 a realização de testes a todos os residentes 
caso seja detetado um caso positivo em 
qualquer contacto; 
 

 a disponibilização de equipamento de âmbito 
municipal ou outro, caso seja necessário o 
alojamento de pessoas em isolamento 
profilático ou em situação de infeção 
confirmada da doença COVID-19 que, face à 
avaliação clínica, não determine a 
necessidade de internamento hospitalar; 
 

 a permissão, salvo nas estruturas e respostas 
dedicadas a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres 
humanos, da realização de visitas a utentes, 
com observância das regras definidas pela 
DGS; 
 

 o seguimento clínico de doentes COVID-19 
cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos 
agrupamentos de centros de saúde da 
respetiva área de intervenção em articulação 
com o hospital da área de referência; 
 

 a operacionalização de equipas de 
intervenção rápida, compostas por ajudantes 
de ação direta, auxiliares de serviços gerais, 
enfermeiros, psicólogos e médicos com 
capacidade de ação imediata na contenção e 
estabilização de surtos da doença COVID-19; 
 

 a manutenção do acompanhamento pelas 
equipas multidisciplinares. 

 
Os testes de diagnóstico de SARS-CoV-2 são 
realizados por um profissional de saúde, sendo os 
respetivos resultados globalmente comunicados 
ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, ficando este sujeito a sigilo 
profissional. 
 
Se forem detetados casos positivos, a entidade 
responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente 

ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma 
a prevenir contágios. Para estes efeitos, pode 
haver lugar ao tratamento de dados pessoais na 
medida do estritamente indispensável. 
 
Equipamentos de diversão e similares 
 
É permitido o funcionamento de equipamentos de 
diversão e similares desde que: 
 
 observem as orientações e instruções 

definidas pela DGS, em parecer técnico 
especificamente elaborado para o efeito; 
 

 funcionem em local autorizado, nos termos 
legais, pela autarquia local territorialmente 
competente; 
 

 cumpram as regras definidas no regime do 
licenciamento dos recintos itinerantes e 
improvisados, bem como as normas técnicas e 
de segurança aplicáveis à instalação e 
funcionamento dos equipamentos de diversão 
instalados nesses recintos. 

 
Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e o 
denodado empenho e mobilização de todos os 
meios do SNS, do esforço dos seus 
profissionais, do empenho das Forças 
Armadas, das Forças de Segurança, dos 
trabalhadores e profissionais dos setores 
sociais, do Município de Loures e das Juntas 
e Uniões de Freguesia do concelho; 
 
Considera-se ainda, que continua a ser 
necessário trabalhar e lutar pela redução de 
casos a montante, assegurando a diminuição 
de contágios, e que esse desígnio exige o 
cumprimento rigoroso das regras sanitárias 
em vigor e a continuação da aplicação de 
algumas medidas de restrição de deslocação 
e de contactos. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no 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 foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 37.º, ambos do mesmo 
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Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, determino 
para o território do concelho de Loures: 
 
1.  A possibilidade de realização de eventos, 

em espaço fechado ou ao ar livre, que 
impliquem a concentração de pessoas, desde 
que tenham sido autorizados pelas entidades 
competentes, sujeitos a plano de contingência 
e orientações específicas da Autoridade de 
Saúde Local; em eventos de natureza familiar, 
incluindo casamentos e batizados, não são 
permitidas aglomerações de pessoas em 
lotação superior a 75% da capacidade do 
espaço em que sejam realizados; 
 

2. A realização de atividades desportivas nos 
pavilhões municipais e outras instalações 
desportivas, incluindo aulas, treinos e 
competições e todas as atividades de treino e 
competitivas amadoras, incluindo de escalões 
de formação, devem observar os termos 
definidos pela DGS e das regras agora 
definidas; É igualmente permitida a prática de 
atividade física ao ar livre e em ginásios e 
academias, mediante apresentação, no 
momento do acesso ao ginásio ou academia, 
de Certificado Digital COVID da UE ou de um 
teste com resultado negativo, a participação 
em aulas de grupo; 
 

3. A continuidade da atividade das piscinas 
municipais, designadamente para a prática 
de atividade física e desportiva de pessoas 
portadoras de deficiência, de treino de atletas 
de competição previstos na legislação em 
vigor e atividades físicas e desportivas, 
designadamente de âmbito escolar, 
condicionadas aos termos e orientações 
específicas da DGS – Direção Geral de 
Saúde; 
 

4. A continuidade da atividade nos polos da 
Academia dos Saberes e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir destes equipamentos, 
condicionada ao cumprimento das regras 
específicas da DGS; 
 

5. A continuidade da atividade e 
funcionamento da creche municipal, assim 
como de outros níveis de ensino, 
condicionados às orientações específicas e/ou 
aos pareceres técnicos emitidos pela DGS – 
Direção Geral de Saúde - Autoridade Saúde 
Concelhia, quanto ao seu funcionamento; 
 

6. A manutenção da atividade e 
funcionamento de bibliotecas, dos arquivos 
municipais, dos museus, monumentos, 

palácios e sítios arqueológicos ou 
similares, cinemas, teatros, auditórios e 
salas de espetáculos, garantindo o 
cumprimento das normas e as instruções 
definidas pela DGS referentes ao 
distanciamento físico, higiene das mãos e 
superfícies, etiqueta respiratória; os 
equipamentos culturais cujo funcionamento 
seja admitido encerram às 22:30 h; 
 

7. O funcionamento pleno dos serviços 
públicos essenciais e de interesse geral, 
integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, incluindo o 
regime laboral de teletrabalho e o atendimento 
presencial, de preferência com marcação 
prévia; 
 

8. A manutenção do funcionamento de todos 
os serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias, privilegiando o 
referido atendimento com marcação prévia; 
 

9. A manutenção de regras de organização de 
trabalho, teletrabalho, distanciamento físico e 
regras sanitárias aplicáveis; 
 

10. A manutenção das atividades de feiras e 
mercados de rua, continua condicionada à 
evolução da situação epidemiológica e à 
decisão das respetivas entidades gestoras 
(Juntas/Uniões de Freguesias), sujeitas à 
execução dos respetivos “planos de 
contingência” e parecer da Autoridade de 
Saúde; acompanhadas de ações de 
sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à execução do “plano 
de contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de todas as 
regras aplicáveis a este tipo de eventos; 
 

11. Horários de funcionamento:  
 

a) As atividades de comércio de retalho alimentar 
e não alimentar funcionam de acordo com o 
horário do respetivo licenciamento; 
 

b) Os demais estabelecimentos ou equipamentos 
que prestem serviços e estejam abertos ao 
público, nomeadamente os estabelecimentos 
de restauração e similares ou os 
equipamentos culturais e desportivos, 
funcionam de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento, com o limite das 
02:00h, ficando excluído o acesso ao público 
para novas admissões a partir da 01:00 h, 
sendo que às sextas-feiras a partir das 19h00 
e aos sábados, domingos e feriados durante 
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todo o dia, o acesso a restaurantes para 
serviço de refeições no interior é apenas 
permitido aos portadores de certificado digital 
ou teste negativo. Vigora um máximo de 8 
pessoas por mesa no interior e de 15 pessoas 
por mesa na esplanada; 
 

c) No caso de estabelecimentos autorizados a 
funcionar durante 24 horas por dia, ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 
08:00 h.  
 

12. Continua proibida a venda de bebidas 
alcoólicas nos estabelecimentos em áreas de 
serviço ou em postos de abastecimento de 
combustíveis, bem como o consumo de 
bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de 
acesso ao público e vias públicas, 
excetuando-se as esplanadas abertas dos 
estabelecimentos de restauração e similares 
devidamente licenciados para o efeito; 
 

13. A continuidade de funcionamento e da 
atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em estabelecimentos 
abertos ao público, deve continuar a ser 
acompanhada pela implementação de 
medidas higieno-sanitárias e observadas 
todas as regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico determinadas pela DGS; 
 

14. O funcionamento da atividade nos 
cemitérios e as cerimónias fúnebres, 
continuam condicionadas à adoção de 
medidas organizacionais de acordo com as 
regras definidas para cada equipamento, à 
limitação do número de presenças, e ao 
controlo das distâncias de segurança; na 
realização de funerais e cerimónias fúnebres, 
dos limites anteriormente fixados, não pode 
resultar a impossibilidade da presença no 
funeral de cônjuge ou unido de facto, 
ascendentes, descendentes, parentes ou 
afins; 
 

15. A continuidade da atividade de fiscalização 
da LouresParque — Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, EM. no 
cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, e o 
atendimento presencial, de preferência com 
marcação prévia; 
 

16. A continuidade da atividade regular dos 
serviços de fiscalização, nas várias áreas de 
competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 
 

17. A manutenção e cedência de apoio 
logístico e de outros meios para iniciativas 

ou eventos realizados por entidades externas, 
continuará a ser efetivado, desde que as 
mesmas tenham sido autorizadas pelas 
autoridades competentes, disponham de plano 
de contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 
 

18. Mantém-se em funcionamento todos os 
parques infantis e recreativos para 
crianças, equipamentos de diversão e 
similares (incluindo parques de diversão 
infantil de natureza privada) devendo, no 
entanto, a circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar as regras 
sanitárias aplicáveis e as recomendações 
específicas para os espaços em causa 
definidas pela DGS; 
 

19. Continuam abertos ao público os Parques 
Urbanos de Santa Iria de Azóia, da Quinta dos 
Remédios e Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique, devendo a circulação e 
permanência nestes equipamentos respeitar 
os planos de contingência específicos e as 
regras sanitárias aplicáveis; 
 

20. Mantém-se operacional o 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; 
 

21. Continua a ser adotado por parte dos 
diferentes serviços municipais as medidas 
necessárias à garantia dos apoios aos 
agentes de proteção civil nas suas missões de 
proteção e socorro, emergência e outras em 
que esteja em perigo pessoas e bens, sempre 
que solicitados pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

22. Mantém-se o atendimento presencial por 
parte dos serviços municipais, mas 
continua a recomendar-se aos munícipes 
para que contactem preferencialmente, para 
acesso a serviços da câmara municipal e dos 
SIMAR - serviços intermunicipalizados de 
água e resíduos dos concelhos de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/ internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 
 

23. Mantém-se o reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros 
apoios, disponibilizar E. P. I. ’s – 
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Equipamentos Proteção Individual aos 
trabalhadores dos serviços essenciais e suas 
estruturas associativas, o apoio social às 
populações mais fragilizadas, bem como às 
instituições que intervêm na área social e no 
apoio às populações do concelho, e 
permitindo, deste modo, reforçar a sua 
capacitação e melhorar a sua capacidade 
operacional; 
 

24. A Continuação das medidas de isenção da 
aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação municipal 
até dezembro de 2021, e o alargamento do 
prazo do pagamento, em mais 45 (quarenta e 
cinco) dias, em todas as faturas emitidas até 
ao final do mês de dezembro de 2021, 
permitindo deste modo que a fatura de 
dezembro seja paga até ao final do mês de 
janeiro de 2022; 
 

25. A manutenção das ações de sensibilização 
efetuadas regularmente pelas equipas 
municipais, incluindo a distribuição de 
máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 
 

26. A manutenção da insistência junto do 
Governo, para a necessidade do reforço dos 
recursos humanos das unidades de saúde do 
ACES - em particular da Unidade de Saúde 
Pública e das Unidades de Cuidados na 
Comunidade, bem como da unidade local da 
Segurança Social; e a concretização de uma 
efetiva gestão regional da capacidade de 
resposta hospitalar; 
 

27. Finalmente, continuar a apelar à população 
do concelho de Loures para que continue a 
adoptar 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: 
 

 Seguindo 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; 
 

 Informar-se e esclarecer-se junto das 
fontes oficiais, recorrendo às páginas das 
respetivas entidades públicas, obtendo 
desta forma informação fidedigna; 

 
 Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contato preferencial para obter 

apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 114-A/2021, de 20 de 
agosto, que declara a situação de 
contingência, no âmbito da pandemia da 
doença Covid-19, revogando a RCM n.º 101-
A/2021 e estabelecendo as medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2 e à doença COVID-19, 
entrando em vigor às 00:00 horas do dia 23 de 
agosto de 2021, e cessando às 23:59 horas do 
dia 30 de setembro de 2021.  

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(a) Bernardino Soares 
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 INFORMAÇÃO n.º 271/DCP/PL 

 
de 11 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/94809/2021) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 17 de agosto a 1 de 
setembro de 2021 por motivo de férias, proponho 
que a Técnica Superior Jocelina Laurindo 
Abrantes me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, no 
despacho n.º 73/2021, datado de 03 março. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
 
A Chefe de Divisão da Contabilidade e Património  

 
 

(a) Paula Louro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 67/DT/SMS 

 
de 12 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente em Exercício 

 
(registo E/95560/2021) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DA 
SIGNATÁRIA 

 
Considerando a ausência da signatária no 
período compreendido entre 16 e 27 de agosto, 
por motivo de férias, proponho que as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 

27/2020, de 13/1, sejam subdelegadas: 
 
• No técnico superior João Guilherme Rodrigues 

Borges Neves, de 16 a 20 de agosto; 
 

• Na técnica superior Maria Elisabete Damas 
das Neves, 23 a 27 de agosto. 

 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 
 

A Chefe de Divisão de Turismo 
 
 

(a) Sílvia Mendes Santos 

 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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 INFORMAÇÃO n.º E/95006/2021 

 
de 11 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de agosto de 2021, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, Carlos Santos 

 
(registo E/95006/2021) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 23 de 
agosto a 10 de setembro sejam acometidas as 
competências que lhe foram subdelegadas pelo 
despacho n.º 58 de 21.01.2020, do Sr. º Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Anabela Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação 
 

A Chefe da DSSOAP 
 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 71/DE/ASS 

 
de 12 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de agosto de 2021, 

pelo Sr. Vereador, Gonçalo Caroço 
 

(registo E/95508/2021) 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 
Em virtude da ausência da signatária, por motivo 
de férias, no período de 16 a 31 de agosto, 
propõe-se que a substituição da Direção do 
Departamento de Educação seja assegurada pela 
Sra. Chefe da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, Dra. Ana Raquel 
Antunes Oliveira da Silva, com as competências 
que me foram subdelegadas, através do 
despacho n. 0 68/2020. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a 
divulgação da presente informação pelo 
DGMA/DGDMA/Expediente. 
 
 
À consideração superior, 
 
 

(a) Ana Paula Alves Santos Silva 
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 INFORMAÇÃO n.º 

031/PML/CMDT_BA/2021 
 

de 13 de agosto de 2021 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 16 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Vice–Presidente, Paulo Piteira 

 
(registo E/95779/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCOOMMAANNDDAANNTTEE  DDAA  

PPOOLLÍÍCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS  
 
Atendendo ao período de férias do signatário de 
16 de Agosto a 3 de Setembro de 2021, e à 
necessidade de manter o normal funcionamento 
do Serviço de Polícia Municipal, proponho 
subdelegar as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 115/2020, de 
2 de março de 2020, do Sr. Vice-Presidente Dr. 
Paulo Piteira, na Chefe da Divisão Jurídico-
Administrativa, Dr.ª Alexandra Maria de Carvalho 
Teixeira Gomes 
 
Propõe-se ainda, o envio da presente informação 
ao DGMA/DGDMA/Expediente, para efeitos de 
divulgação, 
 
À consideração superior, 
 

O COMANDANTE DA POLÍCIA MUNICIPAL 
(Por Subdelegação de Competências do Sr. Vice-presidente Paulo 

Piteira, Despacho n. 0 115/2020, de 2 de marco, publicado no Boletim 
de Deliberações e Despachos n. 0 5, de 11 de marco de 2020) 

 
 

(a) Bruno Miguel Ramos Alves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/95057/2021 

 
de 11 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de agosto de 2021, 

pelo Sr. Vice–Presidente, Paulo Piteira 
 

(registo E/95057/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 16 de agosto e 3 de 
setembro de 2021, por motivo de férias, proponho 
que a minha substituição enquanto Coordenador 
do Espaço A, conforme despacho n.º 132/2018, 
seja assegurado pelo Técnico Superior Luís 
Miguel Rafael de Brito. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que seja remetida à Secção 
de Expediente para divulgação. 
 
À Consideração do Vice-Presidente, 

 
 

Coordenador do Espaço A 
 
 

(a) Luis Miguel Monteiro Pereira Gomes 
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 INFORMAÇÃO n.º 300/DTO/VC 

 
de 12 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 

 
(registo E/95266/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 

SIGNATÁRIO 
 
Considerando a ausência do signatário por 
motivo de férias, proponho que no período 
compreendido entre 16 e 25 de agosto, a minha 
substituição seja assegurada pelo Técnico 
Superior João Eduardo Martins Godinho, com as 
competências que me foram delegadas. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGMA/DGDA/Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 
 

(a) Víctor Luz Lopes Correia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 54/DAIC/CG 

 
de 16 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/96086/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

AATTEENNDDIIMMEENNTTOO,,  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO,,  DDEE  2233  DDEE  AAGGOOSSTTOO  AA  1144  DDEE  

SSEETTEEMMBBRROO  
 
Considerando a ausência do signatário, de 23 de 
agosto a 14 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, 16 de agosto de 2021 
O Chefe da Divisão de Atendimento, Informação 

e Comunicação 
 
 

(a) Carlos Gomes 
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 INFORMAÇÃO n.º 25/DIS/PH 

 
de 19 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de agosto de 2021, 

p’la Sra. Diretora do Departamento de Coesão 
e Habitação, por subdelegação de 
competências conforme despacho 

E/92609/2021 de 05/08/2021, Lucília Reis  
 

(registo E/97768/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária de 23 de 
agosto a 10 de setembro por motivo de gozo de 
férias, proponho que a substituição seja 
assegurada pela técnica superior Cecília Teixeira, 
e que lhe sejam atribuídas as competências que 
me foram subdelegadas pela Sra. Diretora do 
DCSH no Despacho n. 0 36/2020. 
 
Em caso de concordância, propõe-se envio 
da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
 

A Chefe da Divisão de Intervenção Social 
 
 

(a) Paula Henriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 

30/DPGU/DRU/AL/2021 
 

de 16 de agosto de 2021 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 25 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, Luís 
Carvalho 

 
(registo E/95057/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDAA  
CCHHEEFFEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  UURRBBAANNAA  
 
Considerando a ausência ao serviço da 
signatária, no período compreendido entre 
23/08/2021 a 07/09/2021, por motivo de férias, 
propõem-se nos termos do disposto no artigo 42.º 

do Código do Procedimento Administrativo e no 
âmbito das competências que me foram 
delegadas por despacho n.º 304/2021 pelo Sr. 
Diretor do DPGU, que as mesmas sejam 
asseguradas pela técnica superior Cristina 
Alexandra Soares Parreira. 
 
Adicionalmente proponho, que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
 
Por Subdelegação do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística A Chefe de 
Divisão de Reabilitação Urbana 

 
 

(a) Ana Luís 
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AVISO nº 15105/2021 
 

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  EE  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  PPAARRAA  

PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  DDOO  PPLLAANNOO  DDEE  PPOORRMMEENNOORR  
DDAA  QQUUIINNTTAA  DDOOSS  RREEMMÉÉDDIIOOSS  

  
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 81.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto -Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos 
do Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, que a Câmara 
Municipal de Loures, na sua 92.ª reunião 
ordinária, realizada em 14 de julho de 2021, 
deliberou por unanimidade submeter a discussão 
pública a proposta de Contrato para Planeamento 
do Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios, 
fixando o prazo de 10 dias úteis, com inicio a 
partir do 5.º dia útil após a publicação deste Aviso 
no Diário da República. 
A proposta e a deliberação encontram-se 
disponíveis para consulta dos interessados na 
página da internet da Câmara Municipal, em 
www.cm-loures.pt, e no Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, em Loures, todos os 
dias úteis das 09:00 às 16:00 horas. 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta e 
deliberação do Contrato para Planeamento do 
Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios. As 
participações devem ser entregues pessoalmente 
ou remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4, r/c, 2674 -501 Loures, ou para 
o endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento Urbanístico: 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 
 
16 de julho de 2021. — O Vereador, Tiago 
Matias. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 157, de 13 de agosto de 2021) 

AVISO nº 15106/2021 
 

SSEEGGUUNNDDAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  
AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTEERRMMOOSS  DDEE  

RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUMMAA  
UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  EENNCCOOSSTTAA  

DDOO  CCOONNVVEENNTTIINNHHOO  ——  MMEEAALLHHAADDAA  ——  LLOOUURREESS  
  
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
1/2020 de 3.1.2020, em cumprimento do disposto 
no n.º 4 do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015 de 14 
de Maio, e ainda nos termos do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, torna público que esta Câmara Municipal, 
na 92.º Reunião Ordinária de 14.7.2021, de 
acordo com a proposta n.º 322/2021, deliberou 
por unanimidade dar inicio à abertura do período 
da segunda discussão pública relativa à proposta 
de Atualização dos Termos de Referência para a 
delimitação de uma Unidade de Execução para a 
Encosta do Conventinho, fixando o prazo de 60 
dias úteis, com início a partir de 5.º dia útil após a 
publicação deste Aviso no Diário da República. 
Esta proposta encontra -se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm -loures.pt, e 
no Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 — 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de qualquer das Unidades de 
Execução da Encosta do Conventinho. As 
participações devem ser entregues pessoalmente 
ou remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4, r/c, 2674 -501 Loures, ou para 
o endereço de correio electrónico da Divisão de 
Planeamento Urbanístico, 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 
 
16 de Julho de 2021. — O Vereador, Tiago 
Matias. 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 157, 

de 13 de agosto de 2021) 
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AVISO nº 15294/2021 
 

DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAARRGGOO  DDEE  AADDJJUUNNTTOO  DDOO  
GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  VVEERREEAAÇÇÃÃOO  

 
Torna-se público que, o Sr. Presidente da 
Câmara designou ao abrigo do disposto na alínea 
d), do n.º 2, do artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 
43.º todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, bem como dos artigos 11.º e 12.º 
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 
43.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, Paulo Rui Luís Amado, para exercer 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Vereação, a partir de 16 de junho de 2021. 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nome: Paulo Rui Luís Amado 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em 
Engenharia de Segurança no Trabalho 
 
Formação Profissional: Formação em “Trabalho 
de Equipa e Condução de Reuniões de Trabalho”; 
Formação em “Líder e liderança, relações 
humanas no Trabalho”; Formação em Técnicas 
de Vendas; Formação em Marketing/Publicidade. 
 
Carreira Profissional: iniciou o seu percurso 
profissional em 1983 com Trabalho eventual na 
FIMA e na OLÁ, até 1984. De 1984 a 1991, 
Animador Cultural, na Divisão Juventude, Cultura 
e Desporto da Câmara Municipal de Loures; em 
1988 e 1989 Organização do “Festival Amar o 
Tejo Viver a Paz” na Cidade de Lisboa. De 
setembro de 1991 e março de 1993, Delegado de 
vendas na Área da grande Lisboa da “TEFAL 
Portugal”. De março de 1993 e maio de 1997, 
Diretor Comercial da “ROWENTA Portugal”. De 
1993 e 1999 Eleito na Junta de Freguesia de S. 
João da Talha — 1993/1996 Tesoureiro do 
Executivo — 1996/1998 Presidente da Junta. De 
1999 a 2002 Coordenador do Serviço de 
Fiscalização da Câmara Municipal de Loures. De 
2002 a outubro de 2009, Presidente da Junta de 
Freguesia de S. João da Talha. De novembro de 
2009 a novembro de 2013, 
Coordenador do Sector da Gestão da Sede 
Nacional do PCP. De novembro de 2013 a 
fevereiro de 2016, Secretário do Gabinete de 
Apoio à Vereação da Câmara Municipal de 
Loures. De fevereiro de 2016 a maio de 2021, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação da 
Câmara Municipal de Loures. 

De maio de 2021 a junho de 2021, Vereador a 
tempo inteiro da Câmara Municipal de Loures. 
 
14 de junho de 2021. — O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 158, de 16 de agosto de 2021) 
 
 

AVISO nº 15295/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOIITTOO  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  
TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  NNAA  ÁÁRREEAA  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

AACCAADDÉÉMMIICCAA  ––  LLIICCEENNCCIIAATTUURRAA  EEMM  AARRQQUUIITTEETTUURRAA  
  

CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 15 
de julho de 2021, com Joana Sousa Martins na 
carreira/categoria de Técnico Superior, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 15 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 8552/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 107, de 02 de junho. 
 
16 de julho de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 158, de 16 de agosto de 2021) 
 
 

AVISO nº 15296/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOIISS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  TTRRAATTAADDOORR//AAPPAANNHHAADDOORR  

DDEE  AANNIIMMAAIISS  
  

LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  
HHOOMMOOLLOOGGAADDAA  

 
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 dois postos 
de trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Tratador/Apanhador de Animais, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
152, de 6 de agosto de 2020, através da ref.ª 7 do 
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Aviso n.º 11424/2020, da homologação da lista 
unitária de ordenação final, por despacho do Sr. 
Vereador dos Recursos Humanos de 14 de julho 
de 2021, 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. 
 
20 de julho de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 158, de 16 de agosto de 2021) 

 
 

AVISO nº 15715/2021 
 

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  
UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  NN..ºº  11  DDAA  QQUUIINNTTAA  DDOO  

FFOOGGEE  AAOO  VVEENNTTOO..  
 
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
207/2021 de 18.06.2021, em cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de Maio e, ainda nos termos do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, torna público que esta Câmara 
Municipal, na 93.º Reunião Ordinária de 
28.07.2021, de acordo com a proposta n.º 
356/2021, deliberou por unanimidade dar inicio à 
abertura do período de discussão pública relativa 
à proposta de delimitação da Unidade de 
Execução n.º 1 da Quinta do Foge ao Vento, 
fixando o prazo de 20 dias úteis, com início a 
partir de 5.º dia útil após a publicação deste Aviso 
no Diário da República. 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução n.º 1 da 
Quinta do Foge ao Vento. As participações 
devem ser entregues pessoalmente ou remetidas 
por correio para o Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 
4 - r/c, 2674-501 Loures, ou para o endereço de 

correio eletrónico da Divisão de Planeamento 
Urbanístico, discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 
 
30 de julho de 2021. - O Vereador, Tiago Matias. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 162, de 20 de agosto de 2021) 
 
 

AVISO nº 15716/2021 
 

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  
UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEIIXXEEIIRRAA  

 
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
207/2021 de 18.06.2021, em cumprimento do 
disposto no n.º 4 do artigo 148.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio e, ainda nos termos do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, torna público que esta Câmara 
Municipal, na 93.º Reunião Ordinária de 
28.07.2021, de acordo com a proposta n.º 
356/2021, deliberou por unanimidade dar inicio à 
abertura do período de discussão pública relativa 
à proposta de delimitação da Unidade de 
Execução da Freixeira, fixando o prazo de 20 dias 
úteis, com início a partir de 5.º dia útil após a 
publicação deste Aviso no Diário da República. 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução da 
Freixeira. As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
electrónico da Divisão de Planeamento 
Urbanístico, discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 
 
30 de julho de 2021. - O Vereador, Tiago Matias. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 162, de 20 de agosto de 2021) 
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AVISO nº 15941/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOIISS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  NNAA  ÁÁRREEAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  VVIIVVEEIIRRIISSTTAA  

 
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 dois postos 
de trabalho de Assistente Operacional, na área 
profissional de Viveirista, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 14 de outubro de 
2020, através da ref.ª 6 do Aviso n.º 16197/2020, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 28 de julho de 2021, 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.  
 
30 de julho de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 164, de 24 de agosto de 2021) 
 
 

AVISO nº 16097/2021 
 

CONCURSO INTERNO DE ACESSO GERAL 
PARA OCUPAÇÃO DE 2 POSTOS DE 

TRABALHO, DA CARREIRA NÃO REVISTA DE 
ESPECIALISTA DE INFORMÁTICA DE GRAU 2, 
NÍVEL 1, NA MODALIDADE DE CONTRATO DE 

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 
TEMPO INDETERMINADO 

 
1 - Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, conjugados com o disposto no artigo 41.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e com os 
artigos 27.º, 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, 
de 11 de julho, adaptado à Administração Local 
por força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de 
junho, aprovada a abertura de concurso interno 
de acesso geral, conforme deliberação tomada na 
89.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada a 02 de junho de 2021, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos de 28 de julho de 2021, 
exarado na informação n.º 144/DGRH/APG/CS, 

de 09 de junho de 2021, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto concurso interno de 
acesso geral para ocupação de dois postos de 
trabalho, da carreira de Especialista de 
Informática de grau 2, nível 1, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 
 
2 - Legislação aplicável, na atual redação: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho; Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho e Decreto-Lei n.º 
97/2001, de 26 de março. 
 
3 - Prazo de validade: O concurso é válido para 
os lugares postos a concurso, caducando com o 
seu preenchimento. 
 
4 - O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 
 
5 - Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
Atribuição, competência ou atividades previstas 
nos artigos 6.º e 14.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures. 
 
6 - Requisitos de admissão: 
 
6.1 - Requisitos Gerais: os previstos no artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-Lei 
n.º 238/99, de 25 de junho; 
 
6.2 - Requisitos Especiais: os previstos no artigo 
4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de março, 
(permanência na categoria anterior de quatro 
anos classificados de Muito Bom ou de seis anos 
classificados, no mínimo, de Bom). 
 
7 - Forma, prazo e local de apresentação das 
candidaturas: 
 
7.1 - Os documentos de apresentação obrigatória 
para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação são os seguintes: 
 
Curriculum vitae, datado e assinado, acrescido 
dos documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 
Cópia do certificado de habilitações literárias; 
 
No caso do candidato não exercer funções neste 
Município, deverá ainda apresentar declaração 
passada e autenticada pelo serviço de origem 
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para efeitos de conferência dos requisitos, que 
comprove: a natureza do vínculo de emprego 
público constituído; a carreira e categoria onde se 
encontra integrado; o tempo de serviço na 
carreira/categoria de Especialista de Informática 
de grau 1; as avaliações obtidas nos últimos 3 
ciclos avaliativos e o respetivo posicionamento 
remuneratório. 
 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 
7.2 - Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas 
é de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª 
série, de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei 
n.º 204/98, de 11 de julho, adaptado à 
Administração Local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, 
de 25 de junho. 
 
7.3 - Local: as candidaturas deverão ser 
efetuadas através do Portal do Recrutamento, 
https://app.cm-loures.pt/mobilidade/concursos.aspx. 
 
7.4 - As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da lei. 
 
7.5 - Em caso de dúvida, assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 
 
8 - Métodos de seleção: conforme despacho do 
Sr. Vereador dos Recursos Humanos, de 28 de 
julho de 2021, exarado n.º 144/DGRH/APG/CS, 
de 09 de junho de 2021, os métodos de seleção a 
utilizar no recrutamento são: 
 
Prova de Conhecimentos, que visa avaliar os 
níveis de conhecimentos académicos e 
profissionais dos candidatos. 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
 
NP ISO/IEC 20000-1:2018 Tecnologias de 
Informação; Gestão de Serviços; Parte 1: 
Requisitos do sistema de gestão de serviços; 
 
Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto; 
 
Quadro Nacional de Referência para a 
Cibersegurança, versão 1.0 (junho de 2019). 

 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia em formato de papel, 
desde que não comentada ou anotada, devendo 
os candidatos fazer-se acompanhar da mesma. 
 
A prova de conhecimentos e a respetiva grelha de 
correção encontram-se na posse do júri até à 
data da sua realização, por serem de carácter 
confidencial, estando disponíveis para consulta 
no dia útil seguinte à aplicação deste método de 
seleção. 
 
Entrevista Profissional de Seleção, que visa 
avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e 
pessoais dos candidatos. Será aplicada a todos 
os candidatos aprovados na Prova de 
Conhecimentos, terá a duração aproximada de 20 
minutos e serão abordados assuntos 
relacionados com cada um dos seguintes fatores 
de avaliação: 
 
Motivação e interesses profissionais; 
Relacionamento interpessoal; 
Capacidade de comunicação. 
 
8.1 - Na valoração dos métodos de seleção 
referidos e na classificação final será utilizada a 
escala de 0 a 20 valores, considerando-se 
excluídos do procedimento os candidatos que 
faltem à sua aplicação ou tenham obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores no método Prova 
de Conhecimentos, não se lhes aplicando o 
método seguinte. 
 
A classificação final será calculada de acordo 
com a seguinte fórmula: 
 
CF=50 %PC + 50 %EPS 
 
sendo: 
 
CF - Classificação Final; 
PC - Prova de Conhecimentos; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção. 
 
9 - A primeira ata do júri do procedimento 
concursal, onde constam os critérios de 
apreciação e ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar é disponibilizada na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
em www.cm-loures.pt. 
 
10 - Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, na ordenação final, os critérios de 
preferência a adotar serão os previstos no artigo 
37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho. 
 
11 - Composição e identificação do júri: 
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Presidente: Dr. Paulo José Veríssimo Soares, 
Chefe da Divisão de Inovação Tecnológica e 
Qualidade. 
 
Vogais efetivos: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe 
da Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos; 
Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
12 - Notificação dos candidatos: 
 
As listas de candidatos admitidos/excluídos e de 
classificação final serão publicitadas nos termos e 
de acordo com o disposto nos artigos 34.º, 35.º e 
38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, sendo publicitadas no Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures e disponibilizadas na sua página 
eletrónica (www.cm-loures.pt). 
 
13 - O presente Aviso será publicitado na Bolsa 
de Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
primeiro dia útil seguinte à presente publicação no 
Diário da República, na página eletrónica do 
Município de Loures e em jornal de expansão 
nacional. 
 
14 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, a Câmara 
Municipal de Loures, enquanto entidade 
empregadora pública, promove ativamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 
 
9 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 165, de 25 de agosto de 2021) 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO (extrato) nº 15178/2021 
 
 

HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  

CCOONNCCUURRSSAALL  PPAARRAA  AA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  ((RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  

NN..ºº  55//22002200))  
 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os 
interessados que a Lista Unitária de Ordenação 
Final do Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de três postos de trabalho na carreira e 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Calceteiro, em regime de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com a Ref.ª 5/2020, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 183, aviso (extrato) n.º 14341 de 
2020/09/18, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE202009/0822 e no jornal 
“Correio da Manhã” do dia 2020/09/21, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 09 de julho de 2021, encontrando-se 
afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na 
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 
 
16 de julho de 2021. — Pela Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, o Técnico Superior, Carlos 
Jacinto. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 157, de 13 de agosto de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MÚNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS  
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AVISO nº 16030/2021 
 

CCEESSSSAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREELLAAÇÇÃÃOO  JJUURRÍÍDDIICCAA  DDEE  
EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  VVÁÁRRIIOOSS  

TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica 
de emprego público dos seguintes trabalhadores:  
 
Por motivo de aposentação:  
 
Desligado em 2021/01/01: Francisco Carmo 
Teixeira Vieira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 6.  
 
Desligado em 2021/01/02: Henrique Francisco da 
Silva, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4.  
 
Desligadas em 2021/04/01: Helena Costa Lopes 
Moura de Campos, Técnica Superior, posição 
remuneratória 14; Maria da Glória Gonçalves 
Jesus, Assistente Técnico, posição remuneratória 
7.  
 
Desligados em 2021/05/01: José António Abranja 
Pisa, Encarregado Operacional, posição 
remuneratória 4; José Manuel Monteiro Marques, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 7.  
 
Desligados em 2021/06/01: Maria Alcina Ribeiro, 
Assistente Técnica, posição remuneratória 11; 
José Maria Sebastião, Assistente Técnico, 
posição remuneratória 8. António Silva Pereira, 
Encarregado Operacional, posição remuneratória 
6; Gaspar Guedes Rua, Encarregado 
Operacional, posição remuneratória 3. Natália 
Castro Ribeiro Costa, Assistente Operacional, 
posição remuneratória 4.  
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria:  
 
Em 2020/10/08: Cesário Manuel Jorge Bernardes, 
Assistente Operacional, por acordo entre o 
trabalhador, a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil e os SIMAR, posição 
remuneratória 4;  
 
Em 2021/01/09: Susana Cristina Inês Martins dos 
Santos, Técnica Superior, por acordo entre a 
trabalhadora, a Autoridade Tributária Aduaneira e 
os SIMAR, posição remuneratória 5;  
 

Em 2021/06/30: Cláudia Catarina Araújo Correia 
Coutinho, Técnico Superior, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Odivelas e 
os SIMAR, posição remuneratória 4;  
 
Em 2021/06/30: Herberto Custódio Angelino 
Rebola, Técnico Superior, por acordo entre o 
trabalhador, a Direção Geral da Administração da 
Justiça e os SIMAR, posição remuneratória 4.  
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por Procedimento Concursal:  
 
Em 2020/06/06: Nuno Miguel Ferreira Prudêncio, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4.  
 
Em 2021/01/25: Susana Sabino Benito Freire 
Gaudêncio, Assistente Técnico, posição 
remuneratória 6.  
 
Em 2021/03/03: Joana Aruil Narciso, Assistente 
Técnico, posição remuneratória 2.  
 
Em 2021/05/08: José Daniel Alcântara Pereira, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4; 
José Júlio Pereira Francisco, Assistente 
Operacional, posição remuneratória 4.  
 
Por motivo de denúncia do contrato a pedido 
dos trabalhadores no decorrer do Período 
Experimental:  
 
Em 2021/01/05: Ana Rita Gaspar Soares, Técnico 
Superior, posição remuneratória 2. 
 
Em 2021/01/14: Ricardo Jorge Almeida Simões, 
Técnico Superior, posição remuneratória 2. 
 
Por motivo de rescisão do contrato a pedido 
do trabalhador:  
 
Em 2021/03/13: Edgar Filipe Rodrigues de 
Almeida, Assistente Técnico, posição 
remuneratória 1.  
 
Por motivo de pena de despedimento:  
 
Em 2021/03/16: Ricardo Jorge da Costa Castro, 
Assistente Técnico, posição remuneratória 1.  
 
Por motivo de falecimento:  
 
Em 2021/01/23: João Manuel Pinto Matos, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4.  
 
Em 2021/01/26: António Manuel Cotrim Antunes, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4.  
 
Em 2021/04/14: António David Santos Gouveia, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 5.  
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Em 2021/04/17: Paulo Alexandre Pereira 
Coutinho, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4.  
 
Em 2021/05/02: Ângelo Augusto Amaral Peralta, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4.  
 
3 de agosto de 2021. — A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 164, de 24 de agosto de 2021) 

 
 

AVISO nº 16031/2021 
 

CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOOSS  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  

TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  CCOOMM  VVÁÁRRIIOOSS  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  

 
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados:  
 
Por despacho de 13/01/2021 do Vogal do 
Conselho de Administração, Dr. Paulo Piteira, 
ratificado por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2021/01/21, no 
âmbito do Procedimento Concursal Comum, 
Ref.ª 8/2019, para ocupação de Um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico, 
para a Divisão de Laboratório e Qualidade 
(unidade orgânica do Diretor Delegado), 
correspondente à publicação do aviso n.º 15077, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 185, de 
2019/09/26, e a oferta de emprego na BEP sob o 
código OE201909/0569, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória: 
Aníbal Cardoso Marante.  
 
Por despacho de 13/01/2021 do Vogal do 
Conselho de Administração, Dr. Paulo Piteira, 
ratificado por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2021/01/21, no 
âmbito do Procedimento Concursal Comum, 
Ref.ª 14/2019, para ocupação de Dez postos de 
trabalho na categoria de Assistente Operacional, 
na área funcional de Cantoneiro de Limpeza, 
correspondente à publicação do aviso n.º 18594, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 
2019/11/20, e a oferta de emprego na BEP sob o 
código OE201911/0444, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, com 

efeitos a partir de 2021/01/15: Pedro Filipe Elias 
Custódio; António do Nascimento Ramos; 
Ricardo Filipe Malhão Tavares; Lourenço Manuel 
Domingos Sabino.  
 
Com efeitos a partir de 2021/02/01: Ana Rute 
Alves Silva Azedo; Ueberson Ribeiro de Miranda; 
Gonçalo Daniel Franco Moreira; Cristiano Rafael 
Sousa Guerra.  
 
Com efeitos a partir de 2021/03/01: Esmeralda 
Horta Mateus de Almeida.  
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2021/02/19, com efeitos a partir 
de 2021/03/01: Rúben Luís Barrinha Durães.  
 
Por despacho de 13/01/2021 do Vogal do 
Conselho de Administração, Dr. Paulo Piteira, 
ratificado por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2021/01/21, no 
âmbito do Procedimento Concursal Comum, 
Ref.ª 15/2019, para ocupação de Doze postos de 
trabalho na categoria de Assistente Operacional, 
na área funcional de Condutor de Máquinas 
Pesadas e Veículos Especiais, correspondente à 
publicação do aviso n.º 18594, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 223, de 2019/11/20, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE201911/0451, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória, com 
efeitos a partir de 2021/01/15: Bruno Manuel dos 
Santos Ferreira; Gustavo de Sousa Oliveira 
Ferreira; Anércio da Costa Marques; Sérgio 
Filipe Pereira de Faria e Silva. Com efeitos a 
partir de 2021/02/02: Ricardo José da Silva 
Vieira; Igor Emanuel Sousa Freitas; Dário Luís 
Vicente da Silva.  
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2021/02/19, com efeitos a partir 
de 2021/03/01, no âmbito do Procedimento 
Concursal Comum, Ref.ª 13/2019, para 
ocupação de Três postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, para o 
Departamento Administrativo e Financeiro, 
correspondente à publicação do aviso n.º 18594, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 223, de 
2019/11/20, e a oferta de emprego na BEP sob o 
código OE201911/0439, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória: 
Fábio Daniel Marto Moreira; Luís Pedro Ferreira 
Fernandes; Márcio Miguel Viegas Oliveira.  
 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico: Com efeitos a 2021/01/22: 
Daniel Bruno Teixeira Machado, com a posição 
remuneratória 2; Com efeitos a 2021/02/20: José 
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Manuel Moreira Mendes, com a posição 
remuneratória 4.  
 
3 de agosto de 2021. — A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 164, de 24 de agosto de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 394/2021 

 

 

 

8ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 
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OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 



� ��� � � ��� 	 
 	 � � �  � � � � � � �

���� � �� �� �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� ��� � � � 	 � ��� ��� � � � 	 � ��� ��� � � � 	 � ��� ��� � � � 	 � �



������� ������� �������

��	
	�� ���� �������� �	�	�	���� �	���

����������	���
���

����������	����� �����������  �����������  �����������  

�����������!	����� ��   �  ��   �  ��   �  

"�#����$�������%�����&����	!�!�� ��'�����(�  ��'���(�(�  ��'���(�(�  

���!	�������!��&����	�!�!� ��)�'�(� �  ��)�'�(� �  ��)�'�(� �  

"�������*�
	���+�������� �����'��� �  ���(�)��� �  ���(�)��� �  

,��!��!��-������.��/	����+�������� �'���)��)��  �'������)��  �'������)��  

%�������
�	����+�������� ���������)�  ���������)�  ���������)�  

���������������������� �������������� �������������� ���� ���� ��������������

�������������� ���!

,��!��!��-����!����/���	����� � ��� �  �'�� � �  �'�� � �  

"�������*�
	���!��+��	��� �����)��'��  �������(���  �������(���  

��	/����	���
�	��� �(�   �   �  �(�   �   �  �(�   �   �  

&���	/����	���
�	��� � �� ����(�  ���'�����'� � ���'�����'� �

%�������
�	����!��+��	��� �'���� �  �'���� �  �'���� �  

�������������"���#��� ���������$��� %��%��������� ���� ���� %��%���������

	&�������������

�����	����������0�������&�1������� '(�)''�  '(�)''�  '(�)''�  

.��!��!��2��*�
	�������	�� ����(�����)� ����(�����)�

�����	'����������� ��������� ��������%��� ���� ���� ��������%���

�	��!�(���! �$�������%$��� �������������� ���� ���� ��������������

������� ������� �������

��	
	�� ���� �������� �	�	�	���� �	���

��� ������	���
���

���������
���&������ ���)()�   �  �����)��  �  �( �   �  �( �   �  �����)��  �  

�3	�	����!��-������.��/	��� ��� ()�(���  �'�)����� ��' ���   �  ��   �  �'�� ���� ��'

4������%�����5�
��1�� �� ���)�  ����)�)�  ����)�)�  

"�������*�
	���+�������� '��(�'�����  '����)��)'�  ���  �  '���'��()'�  

.0�6!	�� ���� �   �  '��� �   �  '��� �   �  

%��������������+�������� �����  �  (�������  �)��  �  ��������  

��������#������������� ���������%���� �������������� �$��%����� ����%����� ������%�������

��� ���������� ���!

�3	�	����!��-����!��+��	��� ����(��)( �  �(�� '�����'� �(�� '�����'�

"�������*�
	���!��+��	��� � ������)��  � ���)�����  ��   �  � �( ������  

��	/����	���
�	��� ��(���)�  �)���)�  �)���)�  

&���	/����	���
�	��� ��))��(���  ��'����� �(� ��'����� �(�

��������#����"���#��� %$�%��������� $������������ %������� ���� $������������

�	��!�(���! �$�������%$��� �������������� ����%����� ����%����� ��������������

���&)	������������������� ����

$�!	�	
����

$�!	�	
����



 
 
 
 
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. 
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* De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 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 3.701.937,86 €. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 395/2021 

 

 

 

ALTERAÇÃO 

 

AO 

 

REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNÍCIPIO DE LOURES 



 
 

 

 

 

 

Proposta de Deliberação 

ANEXO I 

 

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município de Loures publicado no Diário da República, 

2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à alínea b) do seu 

artigo 78.º, às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu artigo 93.º, bem como à respetiva fundamentação 

económico-financeira constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu artigo 15.º e ao n.º 1 do seu 

artigo 16.º 

 

É sentida a necessidade de se efetuar uma alteração ao Regulamento de Taxas Municipais vigente 

por forma a nele consagrar uma diminuição do valor das taxas a cobrar através de uma 

modificação à alínea b) do artigo 78.º (Utilização e aproveitamento de terreno do domínio 

municipal) e às alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 

municipais), bem como à respetiva fundamentação económico-financeira constante do seu Anexo 

I e por forma a clarificar a aplicação dos artigos 15.º (Dação em cumprimento) e 16.º 

(Compensação) através de uma modificação aos n.ºs 1 destes artigos. 

 
A. Alteração ao corpo do Regulamento  

 
 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 15.º 

Dação em cumprimento 

 

1 – As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou parcialmente 

através da dação em cumprimento, nos termos da lei, sempre que se considere que tal é 

compatível com o interesse público e sempre mediante avaliação, pelos serviços municipais, dos 

bens dados em pagamento. 

2 - … 

3 - … 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Proposta de Deliberação 

Artigo 16.º 

Compensação 

 

1 – As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou parcialmente 

por compensação, nos termos da lei, sempre que se considere que tal é compatível com o 

interesse público e sempre após verificação, pelos serviços municipais, dos créditos a compensar. 

2 - … 

3 - … 

 
CAPÍTULO VI 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

Artigo 78.º 

Utilização e aproveitamento diversos do domínio municipal 

 

A utilização e aproveitamento do domínio municipal está sujeita ao pagamento, no momento da 

emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas: 

a) … 

b) Terreno do domínio municipal, por m2 de domínio municipal utilizado e por ano: 

b1) Com atividade do setor primário – 0,40€; 

       b2) Com atividade do setor secundário – 10,00€; 

       b3) Com atividade do setor terciário – 10,00€; 

c) … 

c1) … 

       c2) … 

       c3) … 

d) .. 

e) … 

f) … 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

Proposta de Deliberação 

 
 

CAPÍTULO X 

Mercados, feiras e restauração ou bebidas não sedentárias 

Artigo 93.º 

Utilização das lojas 

 

1 - … 

2 – A utilização das lojas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no momento da 

emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e por mês: 

a) Grupo I – 5,00€ 

b) Grupo II – 3,00€ 

3 - … 

 
B. Alteração ao Anexo I do Regulamento – Fundamentação económico-financeira 

 

CAPITULO X 

Mercados, feiras e restauração e bebidas não sedentárias 

 

Fórmula de cálculo: 

… 

1- … 

a) … 

b) … 

c) … 

2- … 

a) … 

b) … 

3- … 

a) … 

b) … 

c) … 

4- … 

a) … 

b) … 

 

 



 
 

 

 

 

 

Proposta de Deliberação 

 

 

Art.º 
Custos Totais   

função/ato/medida 

Invest. Tempo médio 
Benefício auferido pelo 

particular 
Critério 

incentivo/desincentivo 

Valor da taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

…           

Art. 93.º           

n.º2           

a)  10,42   15 0,031989763 5 

b)  10,42   15 0,019193858 3 

…           
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ANEXO II 

 
Alteração ao Regulamento de Taxas do Município de Loures publicado no Diário da República, 

2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à alínea b) do seu 

artigo 78.º, às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu artigo 93.º, bem como à respetiva fundamentação 

económico-financeira constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu artigo 15.º e ao n.º 1 do seu 

artigo 16.º 

 

Alteração ao corpo do Regulamento  

 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

 

Artigo 15.º 

Dação em cumprimento 

 

1 – As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou parcialmente 

através da dação em cumprimento, nos termos da lei, sempre que se considere que tal é 

compatível com o interesse público e sempre mediante avaliação, pelos serviços municipais, dos 

bens dados em pagamento. 

2 - … 

3 - … 

 
Artigo 16.º 

Compensação 

 

1 – As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou parcialmente 

por compensação, nos termos da lei, sempre que se considere que tal é compatível com o 

interesse público e sempre após verificação, pelos serviços municipais, dos créditos a compensar. 

2 - … 

3 - … 
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CAPÍTULO VI 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

Artigo 78.º 

Utilização e aproveitamento diversos do domínio municipal 

 

A utilização e aproveitamento do domínio municipal está sujeita ao pagamento, no momento da 

emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas: 

a) … 

b) Terreno do domínio municipal, por m2 de domínio municipal utilizado e por ano (constava 

por mês): 

b1) Com atividade do setor primário – 0,40€; 

       b2) Com atividade do setor secundário – 10,00€; 

       b3) Com atividade do setor terciário – 10,00€; 

c) … 

c1) … 

       c2) … 

       c3) … 

d) .. 

e) … 

f) … 

 
CAPÍTULO X 

Mercados, feiras e restauração ou bebidas não sedentárias 

Artigo 93.º 

Utilização das lojas 

 

1 - … 

2 – A utilização das lojas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no momento da 

emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e por mês: 

a) Grupo I – 5,00€ (constava 24,00€) 

b) Grupo II – 3,00€ (constava 18,00€) 
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3 - … 

Alteração ao Anexo I do Regulamento – Fundamentação económico-financeira 

 

CAPITULO X 

Mercados, feiras e restauração e bebidas não sedentárias 

 

Fórmula de cálculo: 

… 

1- … 

a) … 

b) … 

c) … 

2- … 

a) … 

b) … 

3- … 

a) … 

b) … 

c) … 

4- … 

a) … 

b) … 

 

Art.º 
Custos Totais   

função/ato/medida 

Invest. Tempo médio 
Benefício auferido pelo 

particular 
Critério 

incentivo/desincentivo 

Valor da taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

…           

Art. 93.º           

n.º2           

a)  10,42   15 0,031989763 (constava 0,1534) 5 

b)  10,42   15 0,019193858 (constava 0,1151) 3 

…           

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 397/2021 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

 

 

  - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E 

BOBADELA -  
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 398/2021 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

 

 

  - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E 

BOBADELA -  
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 399/2021 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

 

 

  - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS -  
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 404/2021 

 

 

 
QUADRO NORMATIVO GERAL DE ACESSO A INSTALAÇÕES E ATIVIDADES ÉPOCA 

2021/2022 
 

QUADRO NORMATIVO (ANEXO I – ESCOLA DE NATAÇÃO); 
 

QUADRO NORMATIVO (ANEXO II – ATIVIDADES AQUÁTICAS – UTILIZAÇÃO LIVRE); 
 

QUADRO NORMATIVO (ANEXO III – ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO 
FÍSICA (FITNESS)); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO IV – PROGRAMA “HORA DOS SÁBIOS”); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO V - ATIVIDADES TERAPÊUTICAS); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO VI – ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO VII – ÁREA DESPORTIVA); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO VIII – TRABALHADORES E COLABORADORES); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO IX – TABELA GERAL DE PREÇOS 2021/2022); 

 
QUADRO NORMATIVO (ANEXO X – TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS 

2021/2022); 
 

QUADRO NORMATIVO (ANEXO XI – GESLOURES ONLINE); 
 

QUADRO NORMATIVO (ANEXO XII – GESLOURES ONLINE EMPRESAS); 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – LOURES; 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – PORTELA; 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS; 
 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS – SANTA IRIA DE AZÓIA; 
 































































































































































































































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 406/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA  

 

ENTRE 

 

O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E O 

 

GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA  

 

E A  

 

CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA DE LOURES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Loures 

Grupo Desportivo de Lousa 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Loures 
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CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

Considerando que: 

a) Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, de acordo 

com o nº 1 do artigo 79º, da Constituição da República Portuguesa; 

 

b) Compete à Câmara Municipal apoiar entidades e atividades de interesse municipal, 

designadamente de caráter desportivo, de acordo com as alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 

33º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

 

c) Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, de acordo 

com o nº 3 do artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro; 

 

d) As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras, na área do desporto, 

ficam sujeitas a fiscalização por parte da entidade concedente, de acordo com o nº 4 do 

artigo 46º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro; 

 

e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos, concedidos pelos municípios, devem ser objeto 

de contratos programas de desenvolvimento desportivo, nos termos enunciados no Decreto-

Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

 

Entre 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público nº 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, nº4, Loures, representada pelo Dr. Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 

Presidente da respetiva Câmara Municipal, doravante designado como primeiro outorgante, 

E 

O Grupo Desportivo de Lousa, associação sem fins lucrativos, com o NIPC 501182276 e sede na 

Rua Heróis do Ultramar, n.º 41, Freguesia de Lousa, representada por João Magalhães, na 

qualidade de Presidente da Direção, adiante designada como segundo outorgante, 

E 

A Casa do Sport Lisboa e Benfica de Loures, associação sem fins lucrativos, NIPC 513179097 

e sede na Rua da Republica, 106, Freguesia de Loures, representada por Paulo Almeida, na 

qualidade de Presidente da Direção, adiante designada como terceira outorgante, 

 

É reciprocamente estabelecido e livremente aceite o presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi voluntariamente fixado pelas partes e consta 

das cláusulas seguintes, que os outorgantes se obrigam a cumprir com diligência e boa fé, 

visando a implementação de programas e atividades físicas desportivas por forma a incrementar 

a prática de modalidades de areia por parte da população jovem do concelho, bem como, 

potenciar o trabalho desenvolvido pela Casa do Benfica de Loures no âmbito do futebol de praia. 
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Cláusula Primeira 

(objeto) 

O presente contrato tem por objeto a dinamização de um equipamento para prática de 

modalidades desportivas de areia, instalado pela Câmara Municipal de Loures no campo 

Francisco Pessoa, propriedade do Grupo Desportivo de Lousa, nos termos do Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, incluído neste clausulado.   

 

Cláusula Segunda 

(programa de desenvolvimento desportivo) 

1. O Programa de Desenvolvimento Desportivo tem por objeto incrementar o aumento da 
modalidade de futebol de praia, garantindo todas as condições de segurança aos praticantes 
da modalidade; 

2. O terceiro outorgante propõe-se desenvolver a modalidade de futebol de praia, com especial 
enfoque nas camadas mais jovens;  

3. A execução do programa decorrerá durante 4 (quatro) anos, integrando as épocas 
desportivas 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025. 

 

Cláusula Terceira 

(obrigações do primeiro outorgante) 

O primeiro outorgante compromete-se a: 

1. Acompanhar e fiscalizar a forma de gestão e a utilização do campo de areia, por si instalado, 

no campo Francisco Pessoa, em Lousa, propriedade do Grupo Desportivo de Lousa; 

2. Transferir anualmente a verba de 2.000,00€, ao Grupo Desportivo de Lousa, pela utilização 

das suas instalações desportivas “Campo Francisco Pessoa”; 

3. Delegar a gestão e manutenção da infraestrutura desportiva no terceiro outorgante; 

4. Solicitar autorização ao segundo outorgante para qualquer intervenção de obra que se 

pretenda realizar nas instalações desportivas; 

5. Informar o terceiro outorgante com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis da 

necessidade de utilização da infraestrutura desportiva no quadro do presente CPDD; 

6. Fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos os procedimentos 

administrativos adequados para este fim, nomeadamente através da realização de 

inspeções, inquéritos e sindicâncias ou determinando a realização de auditoria (s) por 

entidade externa. 

 

Cláusula Quarta 

(obrigações do segundo outorgante) 

O segundo outorgante compromete-se a: 

1. Realizar, administrar e controlar a implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo que integra o presente Contrato Programa, na infraestrutura desportiva de 



4 
 

areia instalada no campo Francisco Pessoa, em Lousa, de que é proprietário e do qual fez 

cedência para o efeito.   

2. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade uma referência expressa à execução do 

contrato programa; 

3. Informar o primeiro outorgante com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis da 

necessidade de utilização da infraestrutura desportiva no quadro do presente CPDD; 

4. Responder no prazo de 20 (vinte) dias úteis aos pedidos de parecer ou autorização 

solicitados pelo Município para a realização de intervenções de obra nas instalações 

desportivas alvo do presente CPDD;  

5. Responder no prazo de 5 (cinco) dias úteis à consulta de disponibilidade para efetuar o 

serviço de bar em atividades/ações promovidas pelo terceiro outorgante nas instalações 

desportivas alvo do presente CPDD; 

6. Prestar ao primeiro outorgante todas as informações ou apresentar documentos 

solicitados por este que respeitem à execução do programa de desenvolvimento 

desportivo. 

 

Cláusula Quinta 

(obrigações do terceiro outorgante) 

O terceiro outorgante compromete-se a: 

1.  Assegurar a execução integral e atempada do presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo; 

2. Garantir a manutenção e gestão da arena para modalidades de praia;  

3. Desenvolver um Centro Municipal de Formação de Futebol de Praia direcionado a crianças 

e jovens entre os 8 e os 17 anos, com participação gratuita; 

4. Disponibilizar 100 horas por ano para utilização do primeiro outorgante ou por outra 

entidade por si designada; 

5. Disponibilizar 100 horas por ano para utilização do segundo outorgante, ou no caso de este 

não atingir a totalidade das horas, pelo primeiro outorgante nas horas remanescentes; 

6. Responder no prazo de 5 (cinco) dias úteis aos pedidos de utilização da infraestrutura 

desportiva efetuados pelo primeiro outorgante, no quadro do presente CPDD; 

7. Instalação de vedação e portão no acesso Sul ao campo de jogos Francisco Pessoa; 

8. Requalificar a rede elétrica e a rede de águas dos edifícios e equipamentos de apoio; 

9. Após o término do presente CPDD, as benfeitorias efetuadas nas instalações desportivas 

não podem ser levantadas, permanecendo em benefício do proprietário das mesmas; 

10. Contratar seguro de responsabilidade civil para o equipamento desportivo; 

11. Solicitar ao Município parecer vinculativo para qualquer intervenção de obra que pretenda 

realizar nas instalações; 

12. Dar prioridade ao segundo outorgante na exploração de serviço de bar, sempre que este 

venha a existir em iniciativas promovidas nas instalações alvo do presente CPDD; 

13. Elaborar regulamento de utilização da infraestrutura desportiva, que deverá incluir tabela 

de valores a cobrar pela utilização, e do mesmo dar conhecimento aos restantes 

outorgantes; 

14. Apresentar junto do primeiro outorgante o plano de atividades previsto, com a 

antecedência mínima de 30 dias antes do início de cada época desportiva de futebol de 

praia;  
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15. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade uma referência expressa à execução do 

contrato programa; 

16. Elaborar e enviar à entidade concedente, no prazo de 30 dias após o final do período de 

execução, um relatório final sobre a execução do contrato programa. 

 

Cláusula Sexta 

(vigência do contrato) 

O período de vigência do presente contrato-programa tem início na data da sua publicitação e 

vigorará durante 48 meses, dando cumprimento ao disposto no nº1 do art.º 18.º do Decreto-Lei 

nº273/2009, de 1 de outubro.  

Cláusula Sétima 

(denúncia do contrato) 

O contrato pode ser denunciado, por incumprimento do clausulado previsto no presente CPDD, 

por qualquer um dos outorgantes por comunicação escrita, garantindo um período de 90 

(noventa) dias úteis para a entrega das instalações ao seu proprietário. 

 

Cláusula Oitava  

(revisão) 

O presente contrato, por acordo entre os outorgantes, pode ser modificado ou revisto em 

virtude de alteração superveniente e imprevista das circunstâncias, caso a sua execução se torne 

excessivamente onerosa para as entidades beneficiárias, ou manifestamente inadequada à 

realização do interesse público, nos termos do nº 2 do artigo 21º, do Decreto-Lei nº 273/2009, 

1 de outubro. 

 

 

Cláusula Nona 

(publicidade) 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

273/2009, de 1 de outubro. 

 

Cláusula Décima 

(omissões) 

Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento 

desportivo, aprovado pelo Decreto-lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas de 

direito administrativo. 
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Cláusula Décima primeira 

(entrada em vigor)  

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação, nos termos do artigo 

14º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

O presente contrato, que vai ser assinado pelas partes, consta de três exemplares, todos fazendo 

igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 

Loures, __ de _________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Município de Loures 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 

 

________________________________________ 

Bernardino Soares 

 

 

Grupo Desportivo de Lousa 

Presidente da Direção  

 

 

________________________________________ 

João Magalhães 

 

 Associação Casa do Benfica de Loures 

Presidente da Direção  

 

 

________________________________________ 

Paulo Almeida 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 407/2021 

 

 

 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E A 

 

AGITA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL  
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Acordo de Colaboração 

 

Considerando: 

a) as atribuições e competências das autarquias locais consagradas na Constituição da República 

Portuguesa, bem como no anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

b) que as autarquias locais levam a efeito diversos atos na prossecução do interesse público que 

se repercutem nas mais diversas áreas da vida das populações que servem; 

c) que compete à Câmara Municipal, no âmbito da promoção e apoio à cultura estabelecido na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apoiar atividades 

de natureza, entre outras, cultural, recreativa de interesse para o município;  

d) que compete à Câmara Municipal, nos termos do estabelecido na alínea o) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre as formas de apoio a 

entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à realização de 

eventos de interesse para o município. 

Entre 

o Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 e sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, neste ato representado por Bernardino José Torrão Soares, o qual 

outorga na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, nos termos do estabelecido na alínea 

a) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I do diploma legal já anteriormente mencionado e doravante 

designado por Primeiro Outorgante;  

e AGITA – Associação Cultural e Social, Pessoa Coletiva de Direito Privado sem fins lucrativos nº 

504079727 e sede na Rua Actriz Ivone Silva, nº3, loja C, Apartado 1743, 2696-601 - Santa Iria de 

Azóia, neste ato representado por Rui Tapadinhas o qual outorga na qualidade de Presidente da 

Direção e doravante designado por Segundo Outorgante; 

 

É estabelecido o presente acordo de colaboração o qual se rege pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

Constitui objeto do presente acordo de colaboração a atribuição, pelo Primeiro ao Segundo 

Outorgante, de uma comparticipação financeira, que se destina à implementação do projeto de 

teatro profissional “De Loures para Loures” pelo Segundo Outorgante, conforme ações descritas 

no documento anexo, que faz parte integrante do presente acordo. 
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Cláusula Segunda 

Comparticipação financeira 

1. Para a execução do objeto definido na Cláusula Primeira, o Primeiro Outorgante concede ao 

Segundo Outorgante uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € (dez mil euros). 

2. A comparticipação financeira prevista no número anterior é efetuada em 3 tranches: 

• Em setembro de 2021, no arranque do projeto, o valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), 

correspondente a 50% do valor total a comparticipar; 

• Em fevereiro de 2022, o valor de 4.000,00€ (quatro mil euros), correspondente a 40% do 

valor total a comparticipar; 

• Em agosto de 2022, no final do projeto, o valor de 1.000,00€ (mil euros), correspondente 

a 10% do valor total a comparticipar; 

3. Os pagamentos são efetuados mediante apresentação de relatório de execução e avaliação 

das ações do projeto, em conformidade com a implementação e em cumprimento do 

cronograma apresentado no documento anexo. 
 

 

Cláusula Terceira 

Obrigações do Segundo Outorgante 

Constituem obrigações do Segundo Outorgante: 

1. Implementação do projeto que constitui objeto do presente acordo de colaboração, 

cumprindo metodologia, ações e prazos previstos e descritos no documento anexo; 

2. Garantir todos os recursos necessários (humanos, técnicos, logísticos) para a realização das 

ações constantes no anexo; 

3. Concertação das ações a implementar com a programação municipal, quer em termos de 

calendarização, quer dos locais de realização de ensaios e/ou apresentações em 

equipamentos municipais, precavendo a disponibilidade dos mesmos; 

4. Referência ao apoio concedido pelo Primeiro Outorgante em todos os seus meios de 

divulgação e comunicação, bem como demais informações difundidas na comunicação 

social, com a menção “Entidade Financiadora: Câmara Municipal de Loures” e uso do 

logotipo respetivo em conformidade com o modelo de aplicação em vigor; 

5. Apresentação dos relatórios de atividades e de contas da Associação dos anos 2020 e 2021 

e Plano de Atividades de 2022, aprovados em Assembleia Geral e acompanhados da 

respetiva ata e parecer do Conselho Fiscal, em conformidade com os normativos e 

legislação em vigor. 
 

 

Cláusula Quarta 

Incumprimento pelo segundo outorgante 

O incumprimento das cláusulas previstas no presente Acordo de Colaboração, por qualquer das 

partes, dará lugar à rescisão do mesmo, desde que esta seja comunicada com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 
 

 



3 
 

Cláusula Quinta 

Apoios financeiro sobre o mesmo objeto 

Os apoios concedidos ao abrigo deste acordo de colaboração, invalidam a atribuição de 

quaisquer outros apoios financeiros sobre o mesmo objeto, no que concerne ao primeiro 

outorgante. 
 

 

Cláusula Sexta 

Prazo e vigência 

O presente acordo de colaboração tem efeitos a de 1 de setembro de 2021, com término a 31 

de agosto de 2022. 
 

 

Cláusula Sétima 

Resolução 

A violação de qualquer das cláusulas constantes do presente acordo constitui fundamento, para 

o Outorgante cumpridor, de resolução do mesmo. 
 

 

Cláusula Oitava  

Disposições Finais 

1 — Os endereços eletrónicos para comunicação entre os dois Outorgante para todas as 

questões emergentes e/ou previstas no presente acordo de colaboração são os seguintes: 

dc@cm-loures.pt e agita.acj@gmail.com. 

2 — Em tudo quanto não se encontre expressamente regulado no presente acordo observar-se-

á o disposto na lei geral aplicável. 

3 — O litígio emergente em tudo quanto não se encontre expressamente regulado no presente 

acordo sobre a sua execução e que não sejam sanados por acordo entre os Outorgantes serão 

submetidos à arbitragem, nos termos legais. 

 

O presente acordo é celebrado em dois exemplares, que assinados pelas partes fazem igual fé, 

ficando um exemplar na posse de cada Outorgante. 

 

Loures, xx de agosto de 2021 

 

 

Município de Loures 

 

 

 

 

 

          O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 

AGITA – Associação Cultural e Social  

 

 

 

 

 

O Presidente da Direção  

Rui Tapadinhas 
 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 410/2021 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA 

 

ENTRE 

 

O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E A 

 

FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS  
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CONTRATO - PROGRAMA CELEBRADO ENTRE  

O MUNICÍPIO DE LOURES E A FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 

DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS 

 

Entre: 

 

O Município de Loures, pessoa colectiva número 501 294 996, com sede em Loures, na Praça 

da Liberdade, devidamente representado neste ato pelo Presidente da Câmara, Bernardino 

José Torrão Soares, com poderes para o ato, doravante designado por Município ou por 

primeiro contraente,  

 
e 
 
A Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas, pessoa coletiva número 501 

237 844, com sede social no Largo Espírito Santo, 2670-655 Bucelas, concelho de Loures, 

devidamente representado neste ato pelo Pároco Tiago Neto, que outorga na qualidade de 

representante da respetiva, doravante designado por Instituição ou por segundo contraente, 

 
e considerando que: 
 
A. A Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas, pretende realizar com 

carater de urgência, obras de manutenção no telhado da Abóbada da Igreja matriz, o qual se 

encontra em avançado estado de degradação;  

B. As obras de manutenção e reparação do telhado da Igreja Matriz são fundamentais para 

salvaguardar a segurança do espaço de culto para a comunidade local e garantir as condições 

necessárias para as suas habituais práticas religiosas;   

C. A Igreja Matriz de Bucelas é património classificado de acordo com a Direção-Geral do 

Património Cultural (Decreto n.º 35 532, DG, I Série, n.º 55, de 15-03-1946);  

D. A obra a efetuar está orçamentada no valor total de 9.500,00 € nove mil e quinhentos 

euros) mais IVA; 

E.  A Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas veio solicitar apoio 

financeiro à Câmara Municipal para a realização destas obras;  

F. De acordo com o estipulado no quadro de competências das autarquias locais, 

nomeadamente no previsto nas alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 
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de setembro, com a redação em vigor, é função das Câmaras Municipais apoiar na proteção do 

património edificado, com valor arquitetónico;  

G. O Património é também uma das atribuições dos Municípios, de acordo com o consignado 

na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do mesmo diploma legal. 

 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite o presente Contrato-Programa que se rege 

pelas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente contrato-programa tem por objeto a atribuição de apoio financeiro pelo Município 

à Fábrica da Igreja de Nossa Senhora da Purificação de Bucelas, para a exclusiva 

comparticipação nas obras de carácter urgente, executadas na Igreja Matriz de Bucelas, 

nomeadamente trabalhos de colocação de uma torre de andaime para que seja montado um 

guincho para transporte de materiais, retirada de todas as telhas de canudo existentes na 

mesma cobertura, abertura de roço na parede da igreja para embutir parte da telha nova, 

içamentos de todas as telhas e entulhos para camião e o transporte destes materiais para um 

vazadouro autorizado SGR, depois de tudo limpo serão iniciados os trabalhos de construção 

sendo efetuado a colocação de ripa nova na medida necessária para a nova telha, subida da 

nova telha luza hidrófuga e a colocação da mesma em toda a área do mesmo telhado, será 

também feito o beirado em tipo corrido, serão efetuados cortes nas telhas na parte da 

cumeeira e em seguida todos os telões necessários, será feita a impermeabilização do algeroz, 

será feito o remate das paredes encostadas ao telhado pintando também todos esses remates,  

por fim  serão tiradas as torres de andaime e será feita a limpeza em toda a área 

intervencionada. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA 

Apoio financeiro 

1. O primeiro contraente atribui ao segundo contraente o apoio financeiro mencionado na 

cláusula anterior, até ao montante global de 10.000,00 € (dez mil euros).  

2. O apoio financeiro referido no número anterior destina-se exclusivamente a comparticipar os 

encargos/custos havidos com a obra referida na cláusula primeira, mediante a apresentação 

pelo segundo contraente dos respetivos documentos comprovativos da despesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações do primeiro contraente 

O primeiro contraente obriga-se a: 

a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao apoio financeiro referido na cláusula segunda, 

após apresentação dos documentos que comprovem que a despesa foi efetuada pelo segundo 

contraente; 

b) Verificar a execução dos trabalhos desenvolvidos pelo segundo contraente e objeto do 

presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações do segundo contraente 

O segundo contraente obriga-se a: 

a) Cooperar com o Município no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato-programa; 

b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-programa, mediante a entrega de toda a 

informação e documentação necessária ao primeiro outorgante; 

c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os elementos que lhe forem solicitados pelo Município, 

no âmbito do objeto do presente contrato-programa; 

d) Publicitar o projeto objeto do presente contrato-programa, fazendo referência ao apoio 

pelo Município, através da menção expressa “Com o apoio da Câmara Municipal de Loures” e 

inclusão do respetivo logótipo em todos os suportes gráficos de promoção ou divulgação do 

projeto ou das atividades, bem como em toda a informação difundida nos diversos meios de 

comunicação; 

e) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão do apoio 

atribuído; 

f) Utilizar o apoio financeiro concedido em conformidade com o projeto por si apresentado e 

aprovado pelo Município, não podendo ser desviado para outras finalidades, nem locados, 

alienados ou por qualquer modo onerados, no todo ou parte, os bens e serviços com ele 

adquiridos. 
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CLÁUSULA QUINTA 

Acompanhamento e Controlo  

A execução do presente contrato está sujeita a visitas de acompanhamento, controlo e/ou 

auditoria, por parte do primeiro contraente ou de quem for mandatado por este, desde a 

celebração do presente contrato, tendo em vista a sua viabilização e consolidação, bem como 

a verificação do cumprimento das normas aplicáveis e das respetivas obrigações. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Revisão ao Contrato-Programa 

O presente contrato-programa pode ser objeto de revisão, por acordo expresso das partes, no 

que se mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pelo primeiro contraente devido a 

imposição legal ou ponderoso interesse público.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Incumprimento, Rescisão e Sanções  

1. O incumprimento pelo segundo contraente de uma ou mais condições estabelecidas no 

presente contrato-programa constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte do 

primeiro outorgante; 

2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao segundo contraente, implica a restituição do 

apoio financeiro concedido, sendo o mesmo obrigado, no prazo de 60 dias a contar da data de 

receção da respetiva notificação, a devolver os montantes recebidos, acrescidos de juros à 

taxa legal, contados desde a data de recebimento dos ditos montantes;  

3. No caso de incumprimento do presente contrato-programa, fica o segundo contraente 

impedido de apresentar novo pedido de apoio ou beneficiar de apoio do Município que revista 

a mesma natureza e finalidade, num período a estabelecer pelo órgão Câmara Municipal de 

Loures. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Denúncia 

O presente contrato-programa pode ser denunciado por qualquer dos contraentes, com um 

aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, invocando razões ponderosas, sem prejuízo de ficar 

assegurada a realização de eventuais atividades em curso, caso seja possível, e do direito a 

indemnização a que haja lugar por não cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. 
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CLÁUSULA NONA 

Revogação 

O presente contrato-programa pode ser revogado a todo o tempo por acordo das partes, o 

qual será formalizado por escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Vigência do Contrato-Programa 

O presente contrato-programa entra em vigor na data da sua celebração e o termo de vigência 

deste contrato ocorre com o integral cumprimento de todas as obrigações dele emergente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

contrato-programa serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre os contraentes, 

segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

cláusula primeira. 

 

Feito em Loures, aos _____ dias do mês de outubro do ano dois mil e dezanove em dois 

exemplares originais, ficando um em poder de cada uma das partes. 

Bernardino José Torrão Soares                                                        Tiago Neto 

Pela 

Câmara Municipal de Loures 

 

 

Pela 

Fábrica da Igreja da Igreja de Nossa Senhora da 

Purificação de Bucelas 

O Presidente 

 

 O Pároco 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 414/2021 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

ENTRE 

 

O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E O 

 

COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL  

 

 



 

MINUTA DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Pelo presente contrato é constituído a favor do Comité Paralímpico de Portugal o direito de 

superfície sobre uma parcela de terreno para equipamentos e outros usos de interesse 

público, com a área de 3.798 m2, situada em Bairro da Paradela, em Santo António dos 

Cavaleiros, União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, descrita na 1.ª 

Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 1522 da freguesia de Santo António 

dos Cavaleiros e inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2214 da União das Freguesias de 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas, identificada 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 da nova sede do Comité 

Paralímpico de Portugal. 

CLÁUSULA QUARTA 

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. O Comité Paralímpico de Portugal deve informar o MUNICÍPIO DE LOURES, por escrito, com 

carácter 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 QUINTA 

Em caso de alienação, o MUNICÍPIO DE LOURES goza do direito de preferência em primeiro 

lugar. 

 

 



 

CLÁUSULA SEXTA 

O direito de superfície só poderá ser onerado pelo Comité Paralímpico de Portugal para 

garantia do financiamento da construção do equipamento no prédio sobre o qual foi 

constituído, sob pena de extinção e reversão para o MUNICÍPIO DE LOURES.  

CLÁUSULA SÉTIMA 

Em qualquer caso, o Comité Paralímpico de Portugal é a única entidade responsável pelo 

cumprimento das obrigações a que fica adstrito, reservando-se o MUNICÍPIO DE LOURES o 

direito de resolver o presente contrato em caso de incumprimento de alguma ou algumas 

daquelas obrigações, nos termos previstos na cláusula oitava. 

CLÁUSULA OITAVA 

1. Ao MUNICÍPIO DE LOURES é conferido o direito de resolver o contrato, em caso de 

incumprimento pelo Comité Paralímpico de Portugal 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 1536.º 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 outorga da escritura de 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 outorga da escritura de constituição do 

direito de superfície, não se encontrar concluído o edifício identificado na cláusula 

terceira; 

d) se houver paralisação da atividade do Comité Paralímpico de Portugal, sem motivo 

justificado, por período superior a 2 (dois) meses; 

e) se for alienado o direito de superfície sem autorização expressa do MUNICÍPIO DE 

LOURES; 

f) se o Comité Paralímpico de Portugal deixar de ter existência jurídica própria e 

autónoma; 

g) se o Comité Paralímpico de Portugal proporcionar o uso privativo do local, total ou 

parcialmente, sem prévia autorização do MUNICÍPIO DE LOURES; 



 

h) se, até que se verifique o cumprimento do objeto identificado na cláusula terceira, o 

Comité Paralímpico de Portugal não informar o MUNICÍPIO DE LOURES, por escrito, 

com carácter semestral, sobre a situação do procedimento tendente à implantação do 

equipamento bem como sobre a situação do imóvel transmitido. 

CLÁUSULA NONA 

Declarada a extinção do direito de superfície pelo MUNICÍPIO DE LOURES, por qualquer uma 

das causas, e notificado o Comité Paralímpico de Portugal, fica este obrigado a comparecer na 

outorga do contrato que para o efeito tenha de ser celebrado, em dia e hora a designar pelo 

MUNICÍPIO DE LOURES. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

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 em bom estado de conservação, integrarão o património municipal, sem 

qualquer indemnização para o Comité Paralímpico de Portugal, pelas benfeitorias 

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 pelo Comité Paralímpico de Portugal, 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 nas condições em que 

se encontrava à data da constituição do direito caso não se verifique a conclusão do 

edifício, sem qualquer indemnização para o Comité Paralímpico de Portugal pelos 

custos associados; 

c) A tomada de posse do local pelo MUNICÍPIO DE LOURES, caso não se verifique o 

cumprimento do prazo e condições de entrega. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

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. 

 



 
 

  

 

 

 

DIPLOMAS LEGAIS 

 

 

Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19.

Desde março de 2020, o combate à pandemia da doença COVID -19 tem vindo a exigir a 
adoção de várias medidas extraordinárias. Algumas destas medidas envolvem necessariamente 
a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 
liberdades económicas.

O esforço dos portugueses nos últimos meses tem permitido conter a evolução da pandemia 
em níveis que garantem a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e per-
mitiram o avanço no processo de vacinação, tendo atingido os 52 % de portugueses totalmente 
vacinados.

Considerando a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, 
da gravidade clínica da pandemia, da capacidade de resposta do SNS, bem como a evolução da 
cobertura de vacinação completa da população, importa prosseguir a estratégia gradual de levan-
tamento de medidas de combate à pandemia da doença COVID -19.

Com a entrada em vigor da presente resolução, as regras aplicáveis passam a ser conside-
radas para todo o território nacional continental, deixando de existir regras em função do nível de 
risco dos concelhos.

Atendendo aos critérios de avaliação de risco e ao facto de que pelo menos 50 % da população 
já se encontra com a vacinação completa, a partir de dia 1 de agosto o teletrabalho passa a ser 
recomendado sempre que as atividades o permitam, a limitação à circulação na via pública a partir 
das 23 h deixa de existir, terminam os limites aos horários de abertura e passam a vigorar novas 
regras em matéria de horários de encerramento. Os espetáculos desportivos passam a admitir 
público de acordo com as orientações da Direção -Geral da Saúde. Os bares passam a poder estar 
em funcionamento desde que sujeitos às regras aplicáveis aos estabelecimentos de restauração 
e similares, não podendo ter espaços de dança.

Determina -se, ainda, que o membro do Governo responsável pela área da saúde define os 
indicadores relativos à avaliação da situação epidemiológica, sem prejuízo dos patamares de per-
centagem de população com vacinação completa.

Nesse sentido, se os relatórios o permitirem e 70 % da população se encontrar com vacinação 
completa, prevê -se que seja possível o levantamento da obrigatoriedade do uso de máscara em 
espaços públicos, podendo passar a permitir -se, designadamente, a abertura de lojas de cidadão 
sem necessidade de marcação prévia, o aumento da lotação dos restaurantes, cafés e pastelarias, 
o aumento da ocupação máxima dos estabelecimentos e equipamentos e o aumento da lotação 
em determinados eventos.

Por fim, se a avaliação da situação epidemiológica constante dos referidos relatórios o 
permitir e se 85 % da população se encontrar com vacinação completa, pode passar a permitir-
-se, designadamente, que os bares e discotecas abram desde que o acesso aos mesmos se 
faça com Certificado Digital COVID da UE ou teste com resultado negativo. Nesta mesma fase 
deixam também de existir limites à lotação em estabelecimentos, equipamentos e determinados 
eventos.

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos artigos 12.º e 

13.º do Decreto -Lei 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, das Bases 34 e 35 da Lei 
n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, 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 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
31 de agosto de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.
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2 — Determinar, sem prejuízo das competências dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna, da Administração Pública, da saúde, do ambiente 
e das infraestruturas, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do Governo 
responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o território 
nacional continental, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à 
doença COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz 
parte integrante:

a) A fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) A limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) A limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) O reconhecimento da necessidade de requisitar temporariamente bens ou serviços, nos ter-

mos a determinar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da administração interna.

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança, às polícias municipais e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no artigo 12.º 
do regime anexo à presente resolução;

b) 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 nos artigos 12.º, 13.º, 15.º, 16.º e 18.º do regime anexo à presente reso-
lução, e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º 
do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado 
familiar que coabite.

4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade 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 Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da 
situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de calamidade, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes.

6 — 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 ANEPC.
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7 — 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 dos serviços de segurança, 
da polícia municipal e da ASAE, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no artigo 12.º do regime anexo à presente resolução.

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos 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 con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, 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 bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, 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 a presente decla-
ração de calamidade.

11 — Determinar às forças e serviços de segurança, à ASAE e à Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente 
resolução, seja na via pública, nos estabelecimentos comerciais e de restauração ou em locais 
de trabalho.

12 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas 
forças e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da admi-
nistração interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente 
resolução.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade 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 para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, são considerados todos os concelhos do 
território nacional continental, sendo recomendável, em todo o mesmo território, a adoção do regime 
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam.

15 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos 
legais cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de deso-
bediência.

16 — Revogar as Resoluções do Conselho de Ministros n.os 70 -B/2021, de 4 de junho, e 
74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual.

17 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia 1 de agosto de 2021.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.
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ANEXO

Regime da situação de calamidade a que se referem o n.º 2, as alíneas a) e b)
do n.º 3 e os n.os 7 e 13 da presente resolução

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

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 calamidade.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação territorial

O disposto no presente regime é aplicável a todo o território nacional continental.

CAPÍTULO II

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

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.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

Artigo 4.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.
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2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando estejam 
a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou quando 
sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente regime, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC.

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS):

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inser-
ção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, 
de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados e de outras estruturas e respostas dedicadas a pessoas 
idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes e beneficiários de pro-
teção internacional e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
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iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Os trabalhadores que desempenham funções em serviços públicos;
f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Os trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 

da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores.

2 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo do número anterior impos-
sibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo 
com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que 
o número de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes 
em eventos, devendo os organizadores do evento solicitar e verificar o cumprimento do disposto 
na presente disposição.

4 — O acesso aos locais mencionados no número anterior pode ser impedido sempre que:

a) Não seja apresentado o Certificado Digital COVID da UE;
b) Exista recusa na realização de teste;
c) Não seja apresentado comprovativo de resultado negativo de teste laboratorial para despiste 

do SARS -CoV -2, realizado nos termos das orientações específicas da DGS;
d) Se verifique um resultado positivo no teste realizado.

5 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no n.º 1 é determinada 
pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo:

a) No caso das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais ou, quando for o caso, por iniciativa da entidade gestora de cada 
loja de cidadão nos termos determinados por orientação da DGS;

b) Nos casos das alíneas f) e g), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 
pelos respetivos encargos, é, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utiliza-
dora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, do participante 
no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante o que seja aplicável, 
sem prejuízo do disposto na parte final desse número.

7 — A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as 
orientações específicas da DGS.

8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

9 — A apresentação do Certificado Digital COVID da UE dispensa a apresentação de compro-
vativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 prevista nos n.os 3 e 4.
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Artigo 7.º

Exceções às regras sobre testagem

Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior e de rastreios a efetuar, 
designadamente em estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras 
estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens, os menores de 12 anos estão dispensados 
da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS -CoV -2 para efeitos 
do presente regime.

Artigo 8.º

Certificado ou teste para acesso a estabelecimentos

1 — Para efeitos da presente resolução, em matéria de certificado ou teste, é aceite:

a) A apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, sendo equivalente à apresentação de teste com resultado negativo;

b) Em matéria de testagem:

i) A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 72 horas 
anteriores à sua apresentação;

ii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação;

iii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas 
anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica 
que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

iv) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, no momento, 
à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende, com a supervisão dos res-
ponsáveis pelos mesmos.

2 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

Artigo 9.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS);

b) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;

c) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações neces-
sárias à execução de inquéritos epidemiológicos, operações de rastreio e do plano de vacinação 
contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para inquérito 
epidemiológico, rastreio ou vacinação.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

Artigo 10.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

CAPÍTULO III

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos,
serviços, empresas ou equiparados

Artigo 11.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Sem prejuízo de regras especialmente previstas na presente resolução que lhes sejam 
aplicáveis e do disposto no artigo seguinte, o funcionamento de atividades, estabelecimentos ou 
equipamentos está condicionado ao cumprimento de todas as orientações e instruções específicas 
definidas pela DGS para o respetivo setor de atividade ou de outras que lhes possam ser aplicáveis 
em função dos serviços que prestem.

2 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime 
devem ainda ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras 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 2 metros entre as pessoas, 
salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

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.

3 — 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;
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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.

4 — 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 e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

5 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

Artigo 12.º

Instalações, estabelecimentos e equipamentos encerrados

São encerradas ou suspensas as seguintes instalações, estabelecimentos, equipamentos ou 
atividades:

a) Discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações seme-
lhantes;

b) Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

Artigo 13.º

Horários

1 — As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento.

2 — Os demais estabelecimentos ou equipamentos que prestem serviços e estejam abertos 
ao público, nomeadamente os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos 
culturais e desportivos, funcionam de acordo com o horário do respetivo licenciamento, com o limite 
das 02:00 h, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 01:00 h.

3 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

4 — 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.

Artigo 14.º

Exceções às regras sobre horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente regime que 
incidam sobre horários de encerramento:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) As farmácias e estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
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e) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 
de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;

f) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 
os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos;

g) Os 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);

h) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional con-
tinental, após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 15.º

Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local

1 — O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, in-
dependentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, pelos clientes, no 
momento do check -in, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do 
artigo 8.º

2 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em 
ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

3 — Sem prejuízo do número seguinte, aos estabelecimentos de restauração e similares in-
tegrados em estabelecimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o 
disposto nos n.os 1 a 7 do artigo seguinte.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo seguinte, não é aplicável aos hóspedes desse estabelecimento turístico ou de alojamento 
local que já tenham cumprido o disposto no n.º 1.

5 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre o artigo anterior.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away), ficando dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio e podendo determinar aos seus trabalhadores, desde 
que com o seu consentimento, a participação nas referidas atividades, ainda que as mesmas não 
integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

2 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a 6 pessoas no interior ou a 10 pes-
soas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todas forem 
pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 2 do artigo 13.º;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.
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3 — Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de restauração ao abrigo do número anterior, para efeitos de 
serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido para os clientes que apre-
sentem Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de 
junho, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do artigo 8.º

4 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada:

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permitido, 
nos horários previstos no n.º 2 do artigo 13.º, independentemente da realização de teste, bem 
como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso 
a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento;

b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores 
ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os 
casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

5 — Para efeitos do n.º 2 e da alínea a) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, 
designadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

6 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou re-
movidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

7 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

8 — 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 necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas nos n.os 2 a 4.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 12.º, os bares ou outros estabelecimentos 
de bebidas sem espetáculo podem funcionar com sujeição às regras estabelecidas na presente 
resolução para o setor da restauração e similares, 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.

Artigo 18.º

Outras regras de acesso a instalações, estabelecimentos e equipamentos

Ao acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a 
termas, spas ou estabelecimentos afins é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º
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Artigo 19.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abaste-
cimento de combustíveis.

2 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 20.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;

b) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 21.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante avaliação da situação de saúde pública;

c) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente regime, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

CAPÍTULO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 22.º

Eventos

1 — É permitida a realização de eventos e celebrações nos termos do disposto nos números 
seguintes e até ao limite horário a que se refere o n.º 2 do artigo 13.º

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, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço em que sejam realizados;
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, com diminuição de lotação;
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d) Eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa, com limite de lotação corres-
pondente a 66 % do espaço em que sejam realizados;

e) Outros eventos, designadamente culturais que não se enquadrem no disposto na alínea an-
terior e desportivos, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, com diminuição 
de lotação e de acordo com as orientações específicas da DGS.

3 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos da 
alínea e) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orientações 
específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º, bem como no artigo 16.º quanto aos espaços de restaura-
ção nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos espaços fechados.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo 16.º, não é aplicável aos participantes que já tenham exibido Certificado Digital COVID 
da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou teste com resultado 
negativo no momento de entrada no respetivo evento.

5 — 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.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 23.º

Atividade física e desportiva

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS e do disposto 
no artigo anterior, com as necessárias adaptações, a prática de todas as atividades de treino e 
competitivas profissionais e equiparadas, bem como de todas as atividades de treino e competitivas 
amadoras, incluindo de escalões de formação.

2 — É igualmente permitida a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias, 
bem como, mediante apresentação, no momento do acesso ao ginásio ou academia, de Certificado 
Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um 
teste com resultado negativo, realizado nos termos do artigo 8.º, a participação em aulas de grupo.

Artigo 24.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial sem necessidade 
de recurso a marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial mediante marcação prévia.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 4 do artigo 11.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

Artigo 25.º

Transportes

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, quando existam lugares sentados e em pé, a lotação máxima de 2/3 da sua ca-
pacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo, não existindo restrições de lotação quando 
o transporte seja assegurado exclusivamente através de lugares sentados.
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2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.

Artigo 26.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver, sem 
prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário o 

alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da doença 
COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento hospitalar;

e) A permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS;

f) O seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) A operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

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, na sua redação atual, 
e na demais legislação aplicável.
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2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente regime.

CAPÍTULO V

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos
e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

Artigo 28.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de 
todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao 
Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e de e para o Reino Unido.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para:

a) Realização de viagens essenciais, considerando -se como tal as que são realizadas por 
motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões huma-
nitárias;

b) Realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e 
autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado -Membro da União 
Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do 
Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com 
Portugal e constantes da lista a definir nos termos n.º 4 do artigo 30.º, sob reserva de confirmação 
de reciprocidade, ou de passageiros provenientes desses países ainda que realizem escala em 
países que constem da mesma lista;

c) Realização de viagens destinadas a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos 
estrangeiros que se encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos 
pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito 
pelo princípio da reciprocidade.

3 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

4 — Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde 
e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas ao tráfego 
aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para 
países não referidos nos n.os 1 e 2.

5 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território nacional continental.

6 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC devem ser encaminhados imediata-
mente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo esses 
passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

7 — 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.
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Artigo 29.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado ne-
gativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS-
-CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar, à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, teste de amplificação de ácidos nucleicos 
(TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg), sendo, para o efeito, encaminhados pelas autori-
dades competentes.

3 — Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja de-
tetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem, por esse motivo, teste 
rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio 
no interior do aeroporto até à notificação do resultado.

4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 12 anos de idade.

5 — Os testes laboratoriais referidos nos n.os 2 e 10 são efetuados e disponibilizados pela 
ANA, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser 
subcontratado.

6 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que 
embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território nacional.

7 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números an-
teriores.

8 — Para efeitos do disposto no presente artigo e no n.º 6 do artigo anterior, apenas são 
admitidos testes rápidos de antigénio (TRAg) que constem da lista comum de testes rápidos de 
antigénio para despiste da doença COVID -19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de 
Segurança da Saúde da União Europeia.

9 — Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de reali-
zação laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o conjunto 
de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia.

10 — Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de 
antigénio (TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 8 e 9 devem realizar novo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 
interior do aeroporto, até à notificação do resultado.

11 — Para efeitos da alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, 
na sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros 
com residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplomático 
colocado em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com origem em 
países africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos 
nacionais ou titulares de autorização de residência em Portugal continental ou de natureza 
humanitária.



N.º 147 30 de julho de 2021 Pág. 55-(18)

Diário da República, 1.ª série

Artigo 30.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de isolamento profilático

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando 
origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independen-
temente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, 
da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslo-
cações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em com-
petições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do número seguinte, 
desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de 
riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras 
e orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea b) do número anterior.

5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista no 
número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
SEF, com base numa análise de risco, verificar o país de origem dos passageiros ou onde estes 
realizaram o teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2, disponibilizando -o informaticamente 
às autoridades de saúde.

Artigo 31.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

O disposto nos artigos 28.º a 30.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a in-
tegrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo de 
carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais;

b) A tripulantes das aeronaves.

Artigo 32.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

1 — Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, provenientes dos 
países constantes da lista prevista no n.º 4 do artigo 30.º, devem cumprir um período de isolamento 
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores 
à sua chegada a Portugal.
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3 — Para efeitos do presente artigo, são instituídos controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas e a viaturas ligeiras, com vista a informar os cidadãos dos 
deveres a que estão sujeitos.

4 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números anterio-
res, sendo os dados de identificação dos cidadãos abrangidos pelo presente artigo transmitidos, no 
mais curto espaço de tempo, às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 3.º, cabendo aos cidadãos o preenchimento do formulário na plataforma travel.sef.pt.

5 — O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 28.º, nos n.os 1, 8 e 9 do artigo 29.º e nos n.os 1 a 3 do 
artigo 30.º é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passagei-
ros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em 
termos a concretizar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e das infraestruturas.

Artigo 33.º

Regras de certificação

Mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, dos 
negócios estrangeiros, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem ser fixadas 
regras distintas das definidas na presente secção, designadamente no que concerne à permissão 
de viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 
ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de certificados de vacinação, 
testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação.

CAPÍTULO VI

Medidas aplicáveis em função da progressão do desconfinamento

Artigo 34.º

Progressão do desconfinamento

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde define os indicadores relativos 
à avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da gravidade clínica 
da pandemia e da capacidade de resposta do SNS em função dos quais podem ser aplicáveis as 
medidas previstas nos artigos 35.º e 36.º, sendo que:

a) As regras previstas no artigo seguinte nunca podem ser aplicadas antes de ser atingido o 
patamar de 70 % da população com vacinação completa; e

b) As regras previstas no artigo 36.º nunca podem ser aplicadas antes de ser atingido o pata-
mar de 85 % da população com vacinação completa.

2 — Em função dos indicadores e patamares previstos no número anterior, o Governo deter-
mina, mediante resolução do Conselho de Ministros, a aplicação das medidas previstas nos artigos 
seguintes.

Artigo 35.º

Patamar de 70 % da população vacinada

Em função do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo anterior podem ser adotadas, designa-
damente, as seguintes medidas:

a) A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público prevista na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 11.º passa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área para 0,08 pessoas;
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b) Os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos 
de restauração e similares previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 16.º passam de 6 pessoas no 
interior e 10 nos espaços ou serviços de esplanadas abertas para 8 e 15, respetivamente;

c) O limite de lotação em eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, 
previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º passa de 50 % para 75 % da lotação do espaço em 
que sejam realizados;

d) O limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa previsto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º passa de 66 % para 75 % da lotação do espaço em que sejam 
realizados;

e) As lojas de cidadão referidas no n.º 2 do artigo 24.º passam a prestar atendimento presencial 
sem necessidade de marcação prévia;

f) O limite de lotação dos transportes a que se refere o n.º 1 do artigo 25.º deixa de existir.

Artigo 36.º

Patamar de 85 % da população vacinada

Em função do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º podem ser adotadas, designada-
mente, as seguintes medidas:

a) A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público previsto na alínea b) do n.º 2 do 
artigo 11.º deixa de existir;

b) As discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações seme-
lhantes a que se refere a alínea a) do artigo 12.º passam a poder funcionar nos termos do artigo 18.º;

c) Os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos 
de restauração e similares previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 16.º deixam de existir, quer no 
interior quer nos espaços ou serviços de esplanadas abertas;

d) O limite de lotação do espaço em que sejam realizados eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir;

e) O limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa previsto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir.

114462318 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2021

Sumário: Declara a situação de contingência no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de julho, o Governo 
determinou a aplicação de medidas extraordinárias com vista à mitigação da transmissão do vírus 
SARS -CoV -2 e da doença COVID -19.

Naquela resolução — que declarava também, na sequência da situação epidemiológica 
da COVID -19, até às 23:59 h do dia 31 de agosto de 2021, a situação de calamidade em 
todo o território nacional continental — ficaram previstas, nos seus artigos 34.º e seguintes, 
orientações quanto à progressão do levantamento de medidas restritivas, a qual teria em 
conta, entre outros fatores e indicadores, os patamares de percentagem da população com 
vacinação completa.

Neste contexto, foram definidos dois patamares (70 % e 85 % da população com vacinação 
completa), os quais, em conjunto com os indicadores relativos à avaliação de risco e monito-
rização da pandemia da doença COVID -19 definidos através do Despacho n.º 7577 -A/2021, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 147, de 30 de julho de 2021, habilitariam, caso 
a situação epidemiológica o permitisse, a alteração de algumas medidas num sentido menos 
restritivo.

Ora, tendo sido atingido, em 18 de agosto de 2021, o patamar de 70 % da população com 
vacinação completa, vem o Governo dar sequência à possibilidade prevista na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de julho, sendo alteradas, pela presente resolução, 
algumas regras atualmente vigentes.

Em primeiro lugar, a situação declarada para efeitos da Lei de Bases da Proteção Civil, 
aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, passa a ser a da situação de 
contingência, sendo a mesma declarada para todo o território nacional continental.

Adicionalmente, são adotadas as medidas previstas no artigo 35.º da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de julho, passando a ocupação máxima dos espaços acessíveis 
ao público a corresponder a 0,08 pessoas por metro quadrado de área.

Por outro lado, os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabe-
lecimentos de restauração e similares passam a corresponder a 8 pessoas no interior e 15 pessoas 
nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, respetivamente.

O limite de lotação em eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, bem 
como o limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa, passa 
a ser de 75 % da lotação do espaço em que sejam realizados.

As lojas de cidadão passam a prestar atendimento presencial sem necessidade de marcação 
prévia, embora esta regra apenas produza efeitos a partir de 1 de setembro de 2021.

Por fim, deixa de existir limite de lotação no transporte coletivo de passageiros — transporte 
terrestre, fluvial e marítimo — passando a ser possível a utilização, pelos passageiros, dos bancos 
dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica.

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos artigos 12.º e 

13.º do Decreto -Lei 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, das Bases 34 e 35 da 
Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do 
artigo 8.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 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
30 de setembro de 2021, a situação de contingência em todo o território nacional continental.
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2 — Determinar, sem prejuízo das competências dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna, da Administração Pública, da saúde, do ambiente 
e das infraestruturas, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do Governo 
responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o território 
nacional continental, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à 
doença COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz 
parte integrante:

a) A fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) A limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como a dispersão das concentrações superiores a 15 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) A limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos.

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança, às polícias municipais e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no artigo 12.º 
do regime anexo à presente resolução;

b) 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 nos artigos 12.º, 13.º, 15.º, 16.º e 18.º do regime anexo à presente reso-
lução e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º 
do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 15 pessoas, salvo se todas forem pertencentes ao mesmo agregado 
familiar que coabite.

4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de contingência, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade 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 Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da 
situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de contingência, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes.

6 — 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 
Nacional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela reco-
lha 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 ANEPC.

7 — 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 dos serviços de segurança, 
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da polícia municipal e da ASAE, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no artigo 12.º do regime anexo à presente resolução.

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos 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 con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, 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 bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação 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 a presente decla-
ração de contingência.

11 — Determinar às forças e serviços de segurança, à ASAE e à Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente 
resolução, seja na via pública, nos estabelecimentos comerciais e de restauração ou em locais 
de trabalho.

12 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação 
do quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado 
pelas forças e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área 
da administração interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela 
presente resolução.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação 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, para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, são considerados todos os concelhos do 
território nacional continental, sendo recomendável, em todo o mesmo território, a adoção do regime 
de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam.

15 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos 
legais cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de deso-
bediência.

16 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 101 -A/2021, de 30 de julho, mantendo-
-se no entanto em vigor, até ao dia 31 de agosto de 2021, o n.º 2 do artigo 24.º do anexo à referida 
resolução.

17 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia 23 de agosto de 2021, com 
exceção do disposto no n.º 1 do artigo 24.º do regime anexo à presente resolução no que concerne 
ao atendimento presencial sem necessidade de recurso a marcação prévia em lojas de cidadão, o 
qual apenas produz efeitos a partir de 1 de setembro de 2021.

Presidência do Conselho de Ministros, 20 de agosto de 2021. — Pelo Primeiro -Ministro, Mariana 
Guimarães Vieira da Silva, Ministra de Estado e da Presidência.
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ANEXO

Regime da situação de contingência a que se referem o n.º 2, as alíneas a) e b) do n.º 3
 e os n.os 7, 13 e 17 da presente resolução

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

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 contingência.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação territorial

O disposto no presente regime é aplicável a todo o território nacional continental.

CAPÍTULO II

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não 
sendo aí possível, noutro local definido pelas autoridades competentes:

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.

3 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança, bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

Artigo 4.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.
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2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando este-
jam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou 
quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, 
o disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente regime, podem 
ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de acesso ao local 
de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, de ensino e de formação 
profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de transporte, a estabelecimentos 
de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitas a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC.

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS):

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras estruturas e respostas dedi-
cadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como a requerentes 
e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência doméstica e de 
tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
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iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 
de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Os trabalhadores que desempenham funções em serviços públicos;
f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Os trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza 

da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores.

2 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo do número anterior impos-
sibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo 
com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que 
o número de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes 
em eventos, devendo os organizadores do evento solicitar e verificar o cumprimento do disposto 
na presente disposição.

4 — O acesso aos locais mencionados no número anterior pode ser impedido sempre que:

a) Não seja apresentado o Certificado Digital COVID da UE;
b) Exista recusa na realização de teste;
c) Não seja apresentado comprovativo de resultado negativo de teste laboratorial para despiste 

do SARS -CoV -2, realizado nos termos das orientações específicas da DGS;
d) Se verifique um resultado positivo no teste realizado.

5 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no n.º 1 é determinada 
pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo:

a) No caso das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais ou, quando for o caso, por iniciativa da entidade gestora de cada 
Loja de Cidadão, nos termos determinados por orientação da DGS;

b) Nos casos das alíneas f) e g), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 
pelos respetivos encargos, são, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utili-
zadora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, do participante 
no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante o que seja aplicável, 
sem prejuízo do disposto na parte final desse número.

7 — A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as 
orientações específicas da DGS.

8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

9 — A apresentação do Certificado Digital COVID da UE dispensa a apresentação de com-
provativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 prevista nos n.os 3 e 4.
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Artigo 7.º

Exceções às regras sobre testagem

Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior e de rastreios a efetuar, 
designadamente em estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras 
estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens, os menores de 12 anos estão dispensados 
da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS -CoV -2 para efeitos 
do presente regime.

Artigo 8.º

Certificado ou teste para acesso a estabelecimentos

1 — Para efeitos do presente regime, em matéria de certificado ou teste, é aceite:

a) A apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, sendo equivalente à apresentação de teste com resultado negativo;

b) Em matéria de testagem:

i) A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 72 horas 
anteriores à sua apresentação;

ii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, 
nas 48 horas anteriores à sua apresentação;

iii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas 
anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica 
que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

iv) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, no momento, 
à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende, com a supervisão dos res-
ponsáveis pelos mesmos.

2 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção de dados pessoais, sendo 
expressamente proibido o registo ou a conservação de dados pessoais associados ao Certificado 
Digital COVID da UE ou a resultados de testes, incluindo comprovativos da sua realização, asso-
ciados à identidade da pessoa, salvo com expressa autorização da mesma, devendo a consulta de 
dados pessoais para efeitos de verificação do cumprimento do disposto no presente artigo limitar -se 
ao estritamente necessário.

Artigo 9.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS);

b) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, 
sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da 
saúde;

c) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações neces-
sárias à execução de inquéritos epidemiológicos, operações de rastreio e do plano de vacinação 
contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para inquérito 
epidemiológico, rastreio ou vacinação.
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2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

Artigo 10.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

CAPÍTULO III

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 11.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Sem prejuízo de regras especialmente previstas no presente regime que lhes sejam 
aplicáveis e do disposto no artigo seguinte, o funcionamento de atividades, estabelecimentos ou 
equipamentos está condicionado ao cumprimento de todas as orientações e instruções específicas 
definidas pela DGS para o respetivo setor de atividade ou de outras que lhes possam ser aplicáveis 
em função dos serviços que prestem.

2 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
regime devem ainda ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distancia-
mento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras de ocupação máxima 
indicativa de 0,08 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 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

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.

3 — 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;
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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.

4 — 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 e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

5 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

Artigo 12.º

Instalações, estabelecimentos e equipamentos encerrados

São encerradas ou suspensas as seguintes instalações, estabelecimentos, equipamentos ou 
atividades:

a) Discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações semelhantes;
b) Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

Artigo 13.º

Horários

1 — As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento.

2 — Os demais estabelecimentos ou equipamentos que prestem serviços e estejam abertos 
ao público, nomeadamente os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos 
culturais e desportivos, funcionam de acordo com o horário do respetivo licenciamento, com o limite 
das 02:00 h, ficando excluído o acesso ao público para novas admissões a partir da 01:00 h.

3 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia, ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

4 — 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.

Artigo 14.º

Exceções às regras sobre horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente regime que 
incidam sobre horários de encerramento:

a) Os estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) As farmácias e estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
e) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;
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f) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 
os postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à venda ao 
público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos;

g) Os 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);

h) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional con-
tinental, após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 15.º

Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local

1 — O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, 
independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, pelos clientes, 
no momento do check -in, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do 
artigo 8.º

2 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em 
ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

3 — Sem prejuízo do número seguinte, aos estabelecimentos de restauração e similares 
integrados em estabelecimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se 
o disposto nos n.os 1 a 7 do artigo seguinte.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo seguinte, não é aplicável aos hóspedes desse estabelecimento turístico ou de alojamento 
local que já tenham cumprido o disposto no n.º 1.

5 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre o artigo anterior.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar para efeitos de atividade de confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, 
bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento 
ou ao postigo (take -away), ficando dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio e podendo determinar aos seus trabalhadores, desde 
que com o seu consentimento, a participação nas referidas atividades, ainda que as mesmas não 
integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

2 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a oito pessoas no interior ou a 
15 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todas 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 2 do artigo 13.º;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de restauração ao abrigo do número anterior, para efeitos 
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de serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido para os clientes que 
apresentem Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, 
de 25 de junho, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo, realizado nos termos 
do artigo 8.º

4 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada:

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permi-
tido, nos horários previstos no n.º 2 do artigo 13.º, independentemente da realização de teste, 
bem como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de 
acesso a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de 
pagamento;

b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores 
ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os 
casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

5 — Para efeitos do n.º 2 e da alínea a) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, 
designadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

6 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cober-
tura, tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas 
ou removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação 
de ar.

7 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

8 — 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 necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas nos n.os 2 a 4.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Sem prejuízo do disposto na alínea a) do artigo 12.º, os bares ou outros estabelecimentos 
de bebidas sem espetáculo podem funcionar com sujeição às regras estabelecidas na presente 
resolução para o setor da restauração e similares, 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.

Artigo 18.º

Outras regras de acesso a instalações, estabelecimentos e equipamentos

Ao acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a 
termas, spas ou estabelecimentos afins é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
nos n.os 1 e 2 do artigo 15.º
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Artigo 19.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abaste-
cimento de combustíveis.

2 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 20.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 
essenciais à população;

b) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 21.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação, estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente 
regime, em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

CAPÍTULO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades culturais, 
desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 22.º

Eventos

1 — É permitida a realização eventos e celebrações nos termos do disposto nos números 
seguintes e até ao limite horário a que se refere o n.º 2 do artigo 13.º

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, não sendo permitida uma 

aglomeração de pessoas em lotação superior a 75 % do espaço em que sejam realizados;
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, com diminuição de lotação;

d) Eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa, com limite de lotação corres-
pondente a 75 % do espaço em que sejam realizados;

e) Outros eventos, designadamente culturais que não se enquadrem no disposto na alínea 
anterior e desportivos, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, com dimi-
nuição de lotação e de acordo com as orientações específicas da DGS.



N.º 162 20 de agosto de 2021 Pág. 39-(14)

Diário da República, 1.ª série

3 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos 
da alínea e) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orien-
tações específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 11.º, bem como no artigo 16.º quanto aos espaços 
de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 
do artigo 16.º, não é aplicável aos participantes que já tenham exibido Certificado Digital COVID 
da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou teste com resultado 
negativo no momento de entrada no respetivo evento.

5 — 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.

6 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 23.º

Atividade física e desportiva

1 — É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS e do disposto 
no artigo anterior, com as necessárias adaptações, a prática de todas as atividades de treino e 
competitivas profissionais e equiparadas, bem como de todas as atividades de treino e competitivas 
amadoras, incluindo de escalões de formação.

2 — É igualmente permitida a prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias, 
bem como, mediante apresentação, no momento do acesso ao ginásio ou academia, de Certificado 
Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um 
teste com resultado negativo, realizado nos termos do artigo 8.º, a participação em aulas de grupo.

Artigo 24.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos desconcentrados e as lojas de cidadão prestam o atendimento 
presencial sem necessidade de recurso a marcação prévia.

2 — O disposto no número anterior não prejudica a continuidade e o reforço da prestação dos 
serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

3 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 4 do artigo 11.º 
e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o 
que não contrariar o presente regime e, no que se refere às lojas de cidadão, ainda o disposto 
em despacho do membro do Governo responsável pela área da modernização do Estado e da 
Administração Pública.

Artigo 25.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver, sem 
prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) A autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;
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b) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário o 

alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada da doença 
COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento hospitalar;

e) A permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS;

f) O seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) A operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 26.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, na sua redação atual, 
e na demais legislação aplicável.

2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente regime.

CAPÍTULO V

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos 
e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

Artigo 27.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de 
todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao 
Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e de e para o Reino Unido.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para:

a) Realização de viagens essenciais, considerando -se como tal as que são realizadas por mo-
tivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias;
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b) Realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e 
autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado -Membro da União 
Europeia, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do 
Conselho, de 30 de junho de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com 
Portugal e constantes da lista a definir nos termos n.º 4 do artigo 29.º, sob reserva de confirmação 
de reciprocidade, ou de passageiros provenientes desses países ainda que realizem escala em 
países que constem da mesma lista;

c) Realização de viagens destinadas a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos 
estrangeiros que se encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos 
pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito 
pelo princípio da reciprocidade.

3 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

4 — Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde 
e da aviação civil podem, mediante despacho, determinar aplicar medidas restritivas ao tráfego 
aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para 
países não referidos nos n.os 1 e 2.

5 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território nacional continental.

6 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC devem ser encaminhados imediata-
mente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo esses 
passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

7 — 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.

Artigo 28.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território con-
tinental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não sejam 
portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com 
resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar, à chegada, antes de entrar em 
território continental, a expensas próprias, teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste 
rápido de antigénio (TRAg), sendo, para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.

3 — Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja detetada 
uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC e que realizem, por esse motivo, teste rápido de 
antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior 
do aeroporto até à notificação do resultado.
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4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 12 anos de idade.

5 — Os testes laboratoriais referidos nos n.os 2 e 10 são efetuados e disponibilizados pela 
ANA, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser 
subcontratado.

6 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que 
embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território nacional.

7 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números 
anteriores.

8 — Para efeitos do disposto no presente artigo e no n.º 6 do artigo anterior, apenas são 
admitidos testes rápidos de antigénio (TRAg) que constem da lista comum de testes rápidos de 
antigénio para despiste da doença COVID -19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de 
Segurança da Saúde da União Europeia.

9 — Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de reali-
zação laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o conjunto 
de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia.

10 — Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de 
antigénio (TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 8 e 9 devem realizar novo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 
interior do aeroporto, até à notificação do resultado.

11 — Para efeitos da alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, na 
sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com 
residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplomático colocado 
em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com origem em países africanos 
de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou titulares de 
autorização de residência em Portugal continental ou de natureza humanitária.

Artigo 29.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de isolamento profilático

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando 
origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independen-
temente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, 
da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslo-
cações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em com-
petições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do número seguinte, 
desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de 
riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras 
e orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea b) do número anterior.
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5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista 
no número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
SEF, com base numa análise de risco, verificar o país de origem dos passageiros ou onde estes 
realizaram o teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2, disponibilizando -o informaticamente 
às autoridades de saúde.

Artigo 30.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

O disposto nos artigos 27.º a 29.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a 
integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo 
de carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais;

b) A tripulantes das aeronaves.

Artigo 31.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

1 — Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial provenientes dos 
países constantes da lista prevista no n.º 4 do artigo 29.º devem cumprir um período de isolamento 
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores 
à sua chegada a Portugal.

3 — Para efeitos do presente artigo, são instituídos controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas e a viaturas ligeiras, com vista a informar os cidadãos dos 
deveres a que estão sujeitos.

4 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números 
anteriores, sendo os dados de identificação dos cidadãos abrangidos pelo presente artigo transmi-
tidos, no mais curto espaço de tempo, às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, cabendo aos cidadãos o preenchimento do formulário na plataforma 
travel.sef.pt.

5 — O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º, nos n.os 1, 8 e 9 do artigo 28.º e nos n.os 1 a 3 do 
artigo 29.º é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passagei-
ros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em 
termos a concretizar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e das infraestruturas.

Artigo 32.º

Regras de certificação

Mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, negó-
cios estrangeiros, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem ser fixadas regras 
distintas das definidas no presente capítulo, designadamente no que concerne à permissão de 
viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 
ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de certificados de vacinação, 
testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação.
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CAPÍTULO VI

Medidas aplicáveis em função da progressão do desconfinamento

Artigo 33.º

Progressão do desconfinamento

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde define os indicadores relativos 
à avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, da gravidade clínica 
da pandemia e da capacidade de resposta do SNS em função dos quais podem ser aplicáveis as 
medidas previstas no artigo seguinte, não podendo, no entanto, as mesmas ser aplicadas antes 
de ser atingido o patamar de 85 % da população com vacinação completa.

2 — Em função dos indicadores e patamares previstos no número anterior, o Governo deter-
mina, mediante resolução do Conselho de Ministros, a aplicação das medidas previstas no artigo 
seguinte.

Artigo 34.º

Patamar de 85 % da população vacinada

Em função do disposto no n.º 1 do artigo anterior podem ser adotadas, designadamente, as 
seguintes medidas:

a) A ocupação máxima dos espaços acessíveis ao público previsto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 11.º deixa de existir;

b) As discotecas, bares e salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações seme-
lhantes a que se refere a alínea a) do artigo 12.º passam a poder funcionar nos termos do artigo 18.º;

c) Os limites ao número de pessoas por grupo que pode permanecer em estabelecimentos 
de restauração e similares previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 16.º deixam de existir, quer no 
interior quer nos espaços ou serviços de esplanadas abertas;

d) O limite de lotação do espaço em que sejam realizados eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir;

e) O limite de lotação em eventos culturais em recintos de espetáculo de natureza fixa previsto 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 22.º deixa de existir.
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