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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Reunião 
da 1.ª Sessão Extraordinária, 

realizada em 24 de janeiro de 2019 
 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Face à ausência da 2.ª Secretária titular, Sara 
Raquel Bordalo Gonçalves, assumiu o cargo Ana 
Isabel Serras dos Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata, ficando a 
Mesa da Assembleia com a seguinte composição: 
 
Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão 
 
1.º Secretário: João Paulo Melo Simões 
 
2.ª Secretária: Ana Isabel Serras dos Santos 
Graça 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Carlos Manoel Viana Cunha Luz, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Fernando 
Medeiros Vaz. 
 
 
Francisco Joaquim Lourenço Pereira, eleito pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, por Vanda 
Sofia Fernandes Correia. 
 
 
Sara Raquel Bordalo Gonçalves, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por Paulo 
Luís Ferreira Mendes dos Santos. 
 
 

Tiago Miguel Galão Mendonça, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira Castanheira 
Lopes, eleito pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, por Ana Filipa Nascimento Antunes. 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves, eleito pelo BE - 
Bloco de Esquerda, por André Pinto Mourão 
Ferreira Julião. 
 
 
Lizette Braga do Carmo, eleita pelo CDS-PP - 
Partido Popular, por Jorge Manuel Gomes dos 
Santos. 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
pelo substituto legal Ricardo Alexandre da Silva 
Bastos. 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 

 
 
 

COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi 
dado conhecimento ao Plenário da substituição da 
composição das Comissões Especializadas, nos 
termos do disposto no n.º 7 do Artigo 56.º do 
Regimento da Assembleia Municipal de Loures, na 
sequência de reunião da Conferência de 
Representantes. 
 
 
Substituição de Representantes Suplentes nas 
Comissões Especializadas. 
 
Comissão Especializada do Território, 
Mobilidade, Urbanismo, Habitação e Turismo: 
 
Luís Alberto Pereira Ribeiro, Representante do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, substituído 
por Luzia Carla Santos Avelar Cardoso. 
 
 
André Pinto Mourão Ferreira Julião, 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, 
substituído por António José da Silva Baião da 
Costa. 
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Comissão Especializada de Ambiente, 
Qualidade de Vida, Recursos Naturais e 
Animais: 
 
Paula Cristina Vieira Teixeira, Representante do 
BE - Bloco de Esquerda, substituída por Rita Lage 
Sarrico. 

 
 
 
 
 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Proposta de aprovação do projeto de 
Regulamento Municipal de Atribuição de apoio às 
Instituições Sociais, após período de consulta 
pública. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 533/2018 

 
[Aprovada na 27.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2018] 

 
Considerando que:  
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 20.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 1 de agosto 
de 2018, aprovou a proposta de deliberação 
n.º 342/2018, referente ao Projeto de 
Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais, publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 16, de 1 de agosto de 2018; 

 
B. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs 1 

e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, promoveu-se a 
publicitação do procedimento inerente ao 
projeto de regulamento supra mencionado, 
bem como a participação procedimental dos 
interessados no mesmo; 

 
C. Ao abrigo do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, foi elaborado o Edital n.º 143/2018, 
publicitado no site oficial da Câmara Municipal 
de Loures, publicado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
e afixado quer no edifício dos Paços do 
Concelho, quer nas Juntas de Freguesia do 
Concelho; 

 

D. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, o Projeto de 
Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais foi submetido a consulta 
pública, pelo prazo de 30 dias úteis; 

 
E. Decorreu, assim, até ao dia 30 de setembro do 

presente ano a consulta pública sobre o 
referido Projeto de Regulamento; 

 
F. Findo o período de consulta pública, foram 

reunidos os vários contributos rececionados, 
provenientes das instituições sociais do 
concelho de Loures e das forças políticas que 
integram o Executivo Municipal, ao qual se 
seguiu um processo de análise e debate, 
nomeadamente através da realização de 
reuniões com os proponentes, com a 
consequente adaptação do documento às 
alterações acordadas. 

 
G. O Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais terá que ser submetido a 
aprovação pela Assembleia Municipal e, caso 
obtenha essa aprovação, terá ainda que ser 
publicado em Diário da República, não se 
prevendo que entre em vigor no início do ano, 
pondo em causa a aplicação dos prazos nele 
previstos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas k) e u), 
conjugado com o previsto no artigo 25.º, n.º 1, al. 
g) e no artigo 23.º, n.º 2, al. h), todos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter a 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures: 
 
1. O “Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais”, nos termos constantes 
em anexo à presente proposta de deliberação, 
e que dela faz parte integrante. 

 
2. Que o prazo de apresentação das 

candidaturas das Instituições aos apoios que, 
de acordo com o previsto no Regulamento, 
deverá decorrer de 1 de janeiro a 15 de 
fevereiro de cada ano, possa, no ano de 2019, 
ocorrer nos trinta dias úteis seguintes à 
entrada em vigor do Regulamento Municipal 
de Apoio às Instituições Sociais e 
consequente dilação de todos os prazos com 
este relacionados. 
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Loures, 26 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda e do Representante do CDS-PP - 
Partido Popular, e os votos favoráveis dos 
demais Representantes, não tendo participado 
na votação a Representante Maria de Lurdes 
Mendes Ferreira Gonçalves por integrar os 
Corpos Sociais de Instituição) 

 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o projeto de Regulamento Municipal de 
Apoio às Instituições Sociais, com alterações 
introduzidas na sequência de submissão a 
consulta pública, encontra-se disponibilizado na 
íntegra, em Anexo, nas páginas finais da presente 
edição. 

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h54 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta, e unanimemente aceite, a 
prossecução dos trabalhos da Reunião até às 
01h00 do dia 25 de janeiro de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação do projeto de alteração do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, após período de apreciação 
pública. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 543/2018 

 
[Aprovada na 27.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2018] 

 
 

Considerando que: 
 
A. O Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo atualmente em vigor, data de 
2015 (aprovado por unanimidade pela Câmara 
Municipal em reunião ordinária realizada em 
9/6/2015 e pela Assembleia Municipal, em 
25/6/2015) prevendo desde logo, no seu artigo 
36.º, a respetiva revisão no prazo de três 
anos, a contar da data de entrada em vigor; 

 
B. O Movimento Associativo continua a 

desempenhar um papel determinante na 
sociedade e no Concelho, nomeadamente ao 
nível da integração e coesão social, do acesso 
generalizado a um conjunto de atividades que 
contribuem para o bem-estar da população, 
bem como na promoção e defesa do 
património material e imaterial concelhio; 

 
C. Se revela necessário tornar o regulamento 

mais ajustado à realidade, seja a 
socioeconómica vivida no concelho, seja a da 
vida associativa; 

 
D. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs 1 

e 2 do artigo 100.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, se promoveu a 
publicação do procedimento inerente ao 
projeto de regulamento supramencionado, 
bem como a participação procedimental dos 
interessados no mesmo; 

 
E. Ao abrigo do disposto no artigo 56.º do Anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual, foi elaborado o Edital n.º 
144/2018, publicitado no site oficial da Câmara 
Municipal de Loures, publicado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
e afixado no edifício dos Paços do Concelho; 
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F. Nos termos do artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo, o projeto de 
revisão do Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo foi submetido a consulta 
pública pelo prazo de 30 dias úteis a contar da 
data da sua publicação no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal”, 
que ocorreu em 6/9/2018; 

 
G. Verificando-se a constituição de interessados 

e rececionadas sugestões, foram estas objeto 
de análise e discussão com os respetivos 
emissores, visando ponderar a sua integração 
no texto do documento; 

 
H. Compete à Câmara Municipal, nos termos da 

alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal os projetos de regulamentos 
externos do município, bem como aprovar os 
regulamentos internos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas k) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com o previsto na alínea g) do n.º 1 do 
artigo 25.º e nas alíneas e) e f) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures, o projeto de alteração do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, na sequência da sua devida 
revisão. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e do Grupo de Representantes do 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, e os 
votos favoráveis dos demais Representantes, 
não tendo participado na votação a 
Representante Ana Filipa Nascimento Antunes 
e o Representante Carlos Miguel Dias Moreira 
por serem Dirigentes Associativos) 

 
 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O texto integral do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação da celebração de 
Contrato-Programa, entre o Município de Loures e 
a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., para o ano económico de 
2019. 
 
(Deliberação nos termos do disposto no n.º 5 do Artigo 47.º da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, conjugado com a alínea n) do 
n.º 1 do Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 534/2018 

 
[Aprovada na 27.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2018] 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. (Gesloures), 
presta serviços de interesse geral nos quatro 
equipamentos municipais cuja gestão lhe está 
cometida; 

 
B. A aprovação dos contratos-programa previstos 

no artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, constitui competência da Assembleia 
Municipal, a exercer mediante proposta da 
Câmara Municipal; 

 
C. A Gesloures propôs à Câmara Municipal, 

através de ofício n.º 0321/PCA, de 27/11/2018, 
a celebração de um contrato-programa, 
aprovada na reunião do Conselho de 
Administração de 26/11/2018, tendo junto o 
competente parecer do Fiscal Único da 
empresa, nos termos da alínea c) do n.º 6 do 
artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, na redação atual, conjugado com a alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal a celebração 
do Contrato-Programa com a Gesloures, Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
para o ano económico de 2019, conforme minuta 
em anexo à presente proposta de deliberação. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

entre o Município de Loures 
e a Gesloures, E.M. 

no âmbito da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, 

relativo ao ano de 2019 
 

Subsídio à exploração 
pela prestação de serviços de interesse geral, 

no contexto da gestão 
dos equipamentos desportivos 

sob responsabilidade da Empresa Municipal 
 
 

Preâmbulo 
 

A promoção e apoio ao desenvolvimento do 
desporto, consubstanciados na criação de 
condições de prática desportiva para os 
munícipes, com qualidade, são atribuições das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
No âmbito da política da Câmara Municipal para a 
gestão dos seus equipamentos desportivos, 
cumpre concretizar uma política de programas 
com fins educativos, desportivos e sociais, de 
modo a possibilitar a um maior número de 
pessoas e de instituições a utilização dos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob gestão 
da Gesloures, E.M. - Piscinas de Loures, Santo 
António dos Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e 
Portela - e, consequentemente, aumentar o 
número de praticantes desportivos e elevar o nível 
desportivo no concelho. 

O investimento preconizado na melhoria da 
acessibilidade aos equipamentos e serviços, com 
particular ênfase no reforço de programas e 
medidas especificamente destinadas a grupos ou 
estratos da população mais vulneráveis e/ou para 
quem a utilização dos equipamentos 
administrados constitua um especial benefício e o 
concomitante reforço da qualificação das 
diferentes equipas de trabalho em que a empresa 
se organiza e o reforço das condições técnicas, 
operacionais e de segurança de frequência e de 
trabalho, disponibilizando à comunidade serviços 
ajustados às suas necessidades e interesses, 
balizados por elevados padrões de qualidade, 
justifica uma nova definição para o 
enquadramento da comparticipação do Município 
a prestar à empresa em cumprimento do disposto 
no artigo 47.º do Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local e das Participações Locais, 
aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
(RJAELPL). 
 
Nestes termos, considerando os objetivos da 
Câmara Municipal de Loures para a área do 
desporto, de acordo com o espírito da Lei de 
Bases da Atividade Física e do Desporto - Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro, e nos termos do artigo 
47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, lei que 
define o regime jurídico da atividade empresarial 
local, e considerando também o parecer do Fiscal 
Único, prestado nos termos da alínea c) do n.º 6 
do artigo 25.º da mesma lei, e que fica anexo ao 
presente contrato. 
 
 
Entre: 
 
o Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, pessoa coletiva n.º 501294996, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, devidamente 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
na qualidade de Presidente da Câmara 
 
e 
 
a Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., com sede na Rua António 
Caetano Bernardo, Loures, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Loures 
com o n.º 0001/920522, com o capital estatutário 
de 3.562.000,00 € (três milhões, quinhentos e 
sessenta e dois mil euros), adiante designada por 
Segundo Outorgante ou por Gesloures, E.M., 
representada neste ato por Paulo Jorge Piteira 
Leão, na qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração 
 
é celebrado o presente Contrato-Programa que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente Contrato-Programa tem por objeto, por 
referência ao ano económico de 2019, a 
cooperação financeira entre os outorgantes no que 
respeita ao subsídio de exploração adequado ao 
funcionamento dos equipamentos desportivos sob 
gestão da Gesloures E.M., e ao desenvolvimento 
de programas educativos e desportivos, melhor 
identificados no n.º 3 da cláusula 4.ª e no n.º 3 da 
cláusula 6.ª, no quadro das orientações 
estratégicas da autarquia e dos objetivos da 
empresa. 

 
 

Cláusula Segunda 
Fundamento 

 
O presente Contrato-Programa tem por 
fundamento: 
 
a) A prossecução da missão do Município de 

Loures e do interesse público decorrentes da 
prática, na generalidade, de preços inferiores, 
em média, aos praticados no mercado, e dos 
descontos aplicados a segmentos da 
população cuja condição ou situação 
específicas o justifica, no âmbito da política de 
responsabilidade social prosseguida pelos 
outorgantes, nos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da 
Gesloures, E.M.; 

 
b) A necessidade de garantir o adequado 

funcionamento dos equipamentos desportivos 
e a sua rentabilização, também no sentido da 
maximização da sua utilização pela 
comunidade, no âmbito da política de 
desenvolvimento desportivo do Município de 
Loures. 

 
 

Cláusula Terceira 
Finalidade 

 
O presente Contrato-Programa tem por finalidade: 
 
a) Garantir o cumprimento da opção política do 

Município de Loures que originou a criação da 
empresa local; 

 
b) Garantir o cumprimento das orientações 

estratégicas definidas pelo Município de 
Loures para a Gesloures, E.M., no mandato de 
2017 a 2021. 

 
 
 

Cláusula Quarta 
Custo do programa 

e cálculo para a definição do montante 
do subsídio à exploração 

 
1. Para a prossecução do objeto constante na 

cláusula primeira será concedida pelo Primeiro 
ao Segundo Outorgante, que a aceita, na 
qualidade de entidade responsável pela 
gestão de quatro equipamentos desportivos 
municipais, uma comparticipação no valor de 
930.000,00 € (novecentos e trinta mil euros), 
assumindo previsionalmente um peso de 
29,53% nos rendimentos estimados nos 
Instrumentos de Gestão Previsional para 
2019, inferior ao limite de 50% legalmente 
definido. 

 
2. A verba referida no número anterior tem 

caráter de subsídio à exploração pelas 
obrigações assumidas na gestão dos 
equipamentos desportivos e caráter de 
compensação pelas obrigações assumidas na 
gestão de programas, enquadrando-se ambas 
no âmbito do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 
31 de agosto. 

 
3. A justificação para o subsídio referido no 

número 1. assenta na política de preços 
definida e aprovada pelo Município de Loures, 
que inclui descontos aplicados a segmentos 
da população cuja condição ou situação 
específicas o justifica, no âmbito da política de 
responsabilidade social prosseguida pelos 
outorgantes, nos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da 
Gesloures, E.M.. 

 
4. O Segundo Outorgante assume, pelo presente 

Contrato-Programa, a responsabilidade pela 
execução de uma gestão que procure a 
sustentabilidade económica e financeira e que 
garanta o cumprimento dos instrumentos 
previsionais de gestão aprovados. 

 
5. O cálculo para a definição do montante do 

subsídio à exploração sustenta-se no 
orçamento previsional de custos e proveitos 
para o exercício de 2019 e tem por base as 
caraterísticas dos seus quatro principais 
centros de custos e de proveitos (com os 
respetivos centros de resultados) da empresa: 
Piscina Municipal de Loures, Piscina Municipal 
de Santo António dos Cavaleiros, Piscina 
Municipal de Santa Iria de Azóia e Piscina 
Municipal da Portela. 
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Cláusula Quinta 
Regime da Comparticipação Financeira 

 
1. Para a prossecução do estipulado na cláusula 

primeira, a comparticipação do Primeiro 
Outorgante, a título de subsídio à exploração, 
será realizada durante o ano de 2019, por 
pagamentos com periodicidade mensal. 

 
2. Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, ao encargo com o 
presente contrato corresponde o compromisso 
n.º ……. , efetuado com base no cabimento n.º 
……. . 

 
 

Cláusula Sexta 
Eficácia e eficiência que se pretende atingir 

com a relação contratual 
 

1. O Segundo Outorgante deve garantir que, em 
dezembro de 2019, são atingidas as metas 
indicadas no Anexo, no âmbito da prestação 
de serviços, com qualidade, nas Piscinas 
Municipais sob gestão da Gesloures, E.M.. 

 
2. O Segundo Outorgante cumpre os preços 

definidos e aprovados pelo Município de 
Loures, que incluem descontos aplicados a 
segmentos da população cuja condição ou 
situação específicas o justifica, no âmbito da 
política de responsabilidade social 
prosseguida pelos outorgantes, nos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob 
gestão da Gesloures, E.M.. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a, em 

cumprimento das orientações estratégicas 
definidas pela tutela, aumentar o número de 
alunos no ano de 2019, entre 0,5% e 1,5%. 

 
4. O Segundo Outorgante deve garantir, durante 

todo o ano de 2019, a continuidade do 
programa “Hora dos Sábios”, de acordo com 
as orientações da tutela, e assegurar que o 
número global de utilizadores deste programa 
se mantém estabilizado ou cresce no período. 

 
 

Cláusula Sétima 
Indicadores e objetivos setoriais 

 
Os indicadores e os objetivos setoriais são os que 
constam do Anexo, referido na cláusula anterior. 

 
 
 
 
 

Cláusula Oitava 
Obrigações dos Outorgantes 

 
1. O Primeiro Outorgante obriga-se a transferir 

para o Segundo Outorgante a verba constante 
na cláusula quarta nas condições e termos 
referidos na cláusula quinta. 

 
2. O Segundo Outorgante: 
 
a) Assume, pelo presente Contrato-Programa, a 

responsabilidade pela utilização da verba nos 
termos descritos neste contrato; 

b) Obriga-se a prestar contas desta 
comparticipação, nos termos dos Estatutos da 
empresa. 

 
 

Cláusula Nona 
Obrigações Conjuntas 

 
Os outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a execução do objeto deste Contrato-
Programa. 

 
 

Cláusula Décima 
Pagamentos do Contrato-Programa 

 
A execução financeira do presente contrato-
programa respeita o disposto no artigo 45.º da Lei 
n.º 98/97, de 26 de agosto, não sendo realizado 
qualquer pagamento antes da obtenção do visto 
prévio ou da declaração de conformidade. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Cessação do Contrato-Programa 

 
O presente Contrato cessa a sua vigência quando: 
 
a) Por falta não imputável às partes se torne 

objetivamente impossível realizar o Programa 
que constitui o seu objeto; 

b) Quando a sua execução esteja concluída. 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
Acompanhamento e Controlo 

da Execução do Contrato 
 

1. O Segundo Outorgante obriga-se a colaborar 
e a fornecer, a qualquer momento, toda a 
informação e documentação solicitada pelo 
Primeiro Outorgante, sempre que este julgue 
necessário conhecer o estado de execução do 
presente Contrato-Programa. 
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2. Concluído o presente Contrato-Programa, o 
Segundo Outorgante enviará ao Primeiro 
Outorgante um relatório final sobre a execução 
do mesmo. 

 
 
Celebrado em …de ……. de ….. , em dois 
exemplares, ficando um na posse de cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

O Representante do Primeiro Outorgante 
 
 
 

O Representante do Segundo Outorgante 
 
 
 

ANEXO 
 

Objetivo 1 
 

Número de alunos inscritos 
nos complexos administrados 

em dezembro de cada ano 
 

N.º alunos 
2014 2015 2016 2017 2018* 
7248 7419 7628 7771 7810 

a 
7888 

 
* meta definida no Contrato-programa relativo ao ano de 2018 
 
Objetivo: Aumento do número de alunos a 
frequentar as instalações e as atividades. 
 
Indicador: Número de alunos em dezembro de 
2019, comparativamente ao mesmo mês de 2018 
(informação constante dos Documentos de 
Prestação de Contas relativo a cada exercício). 
 
Metas: Variação até 0,5% - incumprimento; 
Variação entre 0,5% e 1,5% - cumprimento; 
Variação superior a 1,5% - superação. 

 
 

Objetivo 2 
 

Número de alunos inscritos 
no Programa Hora dos Sábios 

em dezembro de cada ano 
 

N.º alunos Programa 
2014 2015 2016 2017 2018* 

Hora 
dos Sábios 

 
465 

 
485 

 
490 

 
483 

459 
a 

507 

 
* meta definida no Contrato-programa relativo ao ano de 2018 

Objetivo: Estabilização ou crescimento do número 
de alunos a frequentar o programa Hora dos 
Sábios. 
 
Indicador: Número de alunos a frequentar o 
programa em dezembro de 2019, 
comparativamente ao mesmo mês de 2018 
(informação constante dos Documentos de 
Prestação de Contas relativo a cada exercício). 
 
Metas: Variação superior a -5% - incumprimento; 
Variação entre -5% e +5% - cumprimento; 
Variação superior a 5% - superação. 
 
 
 

 
 
Edifício Taurus 
Campo Pequeno, 48-5.º Esq.º 
1000.081 Lisboa, Portugal 
T:+351 210988710 
 
www.bekertilly.pt 

 
 
PARECER DO FISCAL ÚNICO SOBRE O 
CONTRATO-PROGRAMA 
 
Introdução 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 25.º da 
Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, revimos o 
Contrato-Programa celebrado entre a 
GESLOURES - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. (“Entidade”) e o Município 
de Loures, do exercício de 2019, no valor de 
930.000 euros. 
 
O Contrato-Programa tem por objeto a cooperação 
financeira entre o Município de Loures e a 
Entidade, no que respeita ao défice de exploração 
previsto para o adequado financiamento dos 
equipamentos desportivos sob sua gestão, no 
quadro das orientações estratégicas do Município 
de Loures e dos objetivos da Entidade. 
 
 
Responsabilidades do órgão de gestão 
 
É da responsabilidade do Conselho de 
Administração da Entidade o cálculo dos custos 
inerentes ao contrato-programa e os respetivos 
pressupostos que lhe estão subjacentes. 
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Responsabilidades do auditor 
 
A nossa responsabilidade consiste em verificar se 
o Contrato-Programa foi preparado de acordo com 
os requisitos previstos na Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, e emitir o respetivo relatório. 
 
 
Âmbito 
 
O nosso trabalho consistiu na verificação do 
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 
47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
nomeadamente se inclui a seguinte informação 
sobre: 
 
(i) O fundamento da necessidade do 

estabelecimento da relação contratual; 
(ii) A finalidade do Contrato-Programa; 
(iii) Os montantes do subsídio à exploração; 
(iv) A eficiência e eficácia que se pretende atingir 

com a celebração do Contrato-Programa; e 
(v) A razoabilidade dos custos do Contrato-

Programa. 
 
 
Conclusão 
 
Com base no trabalho efetuado, nada chegou ao 
nosso conhecimento que nos leve a concluir que o 
Contrato-Programa não tenha sido preparado de 
acordo com os requisitos previstos na Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto. 

 
 

Lisboa, 26 de novembro de 2018 
 

BAKER TILLY, PG & ASSOCIADOS, SROC, S.A. 
Representada por 

Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista e do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda, os votos contra do Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata e do Representante do CDS-PP - 
Partido Popular, e os votos favoráveis dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi 
solicitada e colocada à consideração do Plenário 
retificação a introduzir à Minuta da 1.ª Reunião da 
1.ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 17 de 
janeiro de 2019, no que concerne à votação 
incidente sobre a Proposta n.º 21/2019, que foi 
então aprovada por maioria, com 6 abstenções, 
estando presentes 41 Representantes. 
 
 
(Retificação aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

A Reunião terminou às 00h36 do dia 25 de janeiro 
de 2019. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 533/2018 
 
 

Regulamento Municipal de Apoio às Instituições Sociais 
 
 
 





















































 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 543/2018 
 
 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 
 

RMAA 
 
 



REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

(RMAA) 
 

Projeto de alteração do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, após período de apreciação 
pública - Proposta de Deliberação n.º 543/2018, aprovada na 27.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 5 de dezembro de 2018. 

 
 

- NOTA JUSTIFICATIVA E PROJETO - 
 
 

Nota justificativa 
 

O movimento associativo popular e o movimento associativo juvenil integram a mais numerosa “família” da 
Economia Social. De acordo com a Conta Satélite da Economia Social (CSES), em 2013, das 61.268 
unidades consideradas no âmbito da Economia Social, as Associações e outras OES representavam 
93,4%, sendo responsáveis por 61% do VAB 1 e 64,8 do emprego (ETC 2 remunerado). No âmbito da 
mesma CSES, das cerca de 61 mil entidades, 31.079 desenvolvem atividade no âmbito da cultura, desporto 
e recreio (50,7%). A sua importância na sociedade portuguesa - na promoção da participação cívica, da 
cultura e do desporto para todos - é hoje reconhecida de forma consensual. 
 
É assim também no Concelho de Loures, que conta com mais de uma centena de associações com 
atividade regular, que desempenham um papel fundamental na coesão social, no acesso generalizado a um 
conjunto de atividades que promovem o bem-estar da população e na promoção e defesa do nosso 
património natural e cultural. 
 
O Movimento Associativo foi e continua a ser um grande impulsionador no desenvolvimento de diversos 
sectores da vida social, cultural e desportiva, e um elemento fundamental na consolidação do sentimento de 
pertença e de identificação com o território. 
 
Atento o disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, não deixando de reconhecer 
que persistem alguns fatores de ordem económico-financeira desfavoráveis, considera-se que o atual 
Regulamento respeita o sentido da promoção de um cada vez mais ajustado equilíbrio das medidas e linhas 
de apoio preconizadas, comprometidas com a resolução de problemas concretos, com vista à valorização 
de uma dinâmica que continua a suprir lacunas na vida das populações e a responder às aspirações de 
participação e de realização coletiva e individual. 
 
O apoio do Governo e da Administração direta e indireta do Estado continua a ser muito pouco expressivo, 
assumindo-se as autarquias como parceiros privilegiados do movimento associativo, tantas vezes para além 
das suas competências. 
 
Igualmente se mantém um enquadramento legal desajustado da realidade das associações, não as 
discriminando positivamente, como determina a Constituição da República Portuguesa. 
 
No Município de Loures, após um período de quatro anos de suspensão, o Regulamento Municipal de 
Apoios ao Associativismo foi alvo de uma atualização em 2015, reforçando os mecanismos de apoio ao 
movimento associativo do Concelho e concorrendo para um maior dinamismo do associativismo concelhio - 
mais atividades, mais qualidade. 
 
O Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo aprovado em 2015 revelou-se de particular 
importância, quer para o desenvolvimento qualitativo da dinâmica associativa local, quer para o reforço de 
relações institucionais assentes na transparência e na confiança. Sendo positivo o balanço sobre a 
aplicação daquele instrumento, foi encetado, ao cabo de três anos, o processo de revisão do mesmo, quer 
porque o próprio articulado assim o determinava, quer pelo reconhecimento da necessidade da introdução 
de alguns ajustamentos, fruto da experiência e da avaliação coletiva entretanto desenvolvida. 
 
Acreditamos que os ajustamentos que agora se propõem e que decorrem do estabelecido no seu Artigo 
36.º, irão contribuir para a qualificação de uma rede de recursos locais que respondam às atuais 
necessidades dos munícipes. E tudo isso num quadro normativo e procedimental que assegure a equidade, 
a transparência, o rigor e a imparcialidade. 
 



O processo de elaboração do presente Regulamento teve em consideração a experiência passada, no 
Município de Loures. Foram, a esse propósito, consideradas as recomendações formuladas no Relatório de 
Auditoria Interna 10/GAI/2009. Para além disso, foi analisado um conjunto de outros regulamentos de apoio 
ao associativismo (de outros municípios), atualmente em vigor. 
 
Outro aspeto a relevar é o da participação do movimento associativo concelhio na elaboração do presente 
Regulamento. Foram realizadas duas reuniões descentralizadas com o movimento associativo, bem como 
com a Associação das Coletividades do Concelho de Loures e com os Conselhos Municipais do 
Associativismo e da Juventude, onde se discutiu o projeto de Regulamento.  
 
As normas de competência objetiva e subjetiva, que permitem aos órgãos municipais proceder à aprovação 
do presente regulamento, são o artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e as alíneas k), o) e 
u) do n.º 1 do artigo 33.º e g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
1 

Valor Acrescentado Bruto: constitui o resultado líquido da produção avaliada a preços de base e diminuída do consumo intermédio 
avaliado a preços de aquisição. O valor acrescentado é registado a preços de base. 
 
2
 Equivalente a Tempo Completo. 

 
 
 

Preâmbulo 
 

O Movimento Associativo desempenha um papel fundamental e insubstituível na sociedade portuguesa: 
 
a) Como impulsionador de participação e de transformação social; 
b) Como dinamizador da educação não formal; 
c) Enquanto verdadeira “escola de democracia”; 
d) Como suporte de políticas que visam assegurar o desporto e a cultura para todos. 
 
O reconhecimento desse papel tem, atualmente, expressão constitucional. De acordo com o disposto nos 
artigos 73.º e 79.º da Constituição, compete ao Estado promover a democratização da cultura e do 
desporto, em colaboração com o Movimento Associativo. Essa colaboração deve existir, também, na área 
da juventude (n.º 3 do artigo 70.º da Constituição). 
 
Consciente desse papel e dessa importância, o Município de Loures decide estabelecer e regulamentar um 
conjunto de apoios ao Movimento Associativo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, que visam, no 
essencial, o reforço e a qualificação de uma rede de recursos locais que respondam a necessidades dos 
cidadãos, o reforço do trabalho voluntário, a prática da solidariedade, a participação na vida social e o 
incremento das dinâmicas desportivas e culturais locais. 
 
A tipologia de apoios a conceder - e a sua configuração concreta - tiveram em consideração, entre outros 
aspetos: 
 
a) A ausência de apoios ao Movimento Associativo por parte do Poder Central; 
b) A situação financeira do Município; 
c) As principais necessidades do Movimento Associativo do Concelho de Loures; 
d) A experiência acumulada ao longo dos anos, no que se refere à atribuição de apoios pelo Município; 
e) Uma aposta na qualificação dos dirigentes associativos e no reforço da dinâmica e das respostas 

existentes. 
 
Na definição das regras que balizam a atribuição dos apoios, procurou-se, por outro lado, respeitar um 
conjunto de princípios, claramente identificados: a equidade, a transparência, o rigor e a imparcialidade. 
Para além disso, a elaboração do presente regulamento foi objeto de um processo participado, tendo sido 
publicitada através do Portal do Movimento Associativo, promovido o envolvimento das Associações, 
através de reuniões realizadas para o efeito, de consulta pública e dos Conselhos Municipais do 
Associativismo e da Juventude. 
 
 
 
 
 



Assim: 
 
No uso da competência regulamentar prevista no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa e 
das alíneas k), o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, o Município de Loures delibera o seguinte: 

 
 

CAPÍTULO I 
 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo (RMAA) define os tipos e as formas de concessão de 
apoios ao Associativismo Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, em áreas de atividade não abrangidas 
por Acordo de Colaboração ou Contrato-Programa específico, bem como a entidades religiosas do concelho 
no que diz respeito, e em exclusivo, à realização de Festas Anuais. 

 
 

Artigo 2.º 
Âmbito 

 
1. Podem candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento as Entidades sem fins lucrativos 

que reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 
a) Estejam legalmente constituídas; 
b) Possuam sede e desenvolvam a sua atividade no Concelho de Loures; 
c) Possuam registo municipal; 
d) Apresentem anualmente o seu plano de atividades e orçamento para o ano a que corresponde o 

pedido; 
e) Apresentem relatório de atividades e contas do ano anterior, devidamente aprovados pelos órgãos 

competentes, cuja apresentação deverá ocorrer até 30 de abril do ano a que corresponde a 
candidatura. 

 
2. Podem ainda candidatar-se aos apoios constantes do presente Regulamento as Entidades com sede 

noutro concelho, mas que possuam delegações a funcionar e com atividade no Concelho de Loures 
 
3. No caso referido no n.º 2, só será objeto de apoio a atividade desenvolvida pelas delegações a 

funcionar no Concelho de Loures. 
 
 

Artigo 3.º 
Registo Municipal 

 
1. A inscrição no registo municipal deve ser formalizada através de requerimento dirigido ao Presidente da 

Câmara. 
 
2. O pedido de inscrição deve ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia do Cartão de Identificação da Pessoa Coletiva (NIPC); 
b) Fotocópia dos Estatutos da Entidade com indicação da data de publicação em Diário da República, 

quando aplicável; 
c) Fotocópia do Regulamento Geral Interno, quando exista; 
d) Fotocópia da publicação no Diário da República do estatuto de utilidade pública, caso exista; 
e) Fotocópia da publicação da legal constituição no Diário da República, para entidades criadas antes de 

2006; 
f) Fotocópia da última ata da Tomada de Posse dos Órgãos Sociais. 

 
 
 
 



Artigo 4.º 
Tipos de apoios e prazos 

 
1. Os apoios previstos no presente Regulamento assumirão um dos seguintes tipos: 
 
a) Apoio à atividade regular; 
b) Apoio à aquisição de material desportivo; 
c) Apoio à organização de eventos; 
d) Apoio à aquisição de equipamento e viaturas; 
e) Apoio para obras de manutenção e conservação; 
f) Apoio à realização de projetos e ações pontuais; 
g) Apoio à formação de técnicos e dirigentes associativos. 
 
2. A cedência de transporte de passageiros ao movimento associativo do concelho será objeto de 

regulamento específico. 
 
3. Os apoios financeiros serão objeto de deliberação pela Câmara Municipal durante o 2.º trimestre do ano 

a que corresponde a candidatura. 
 
4. Os apoios previstos nas alíneas b), c), e), f) e g) destinam-se, única e exclusivamente, às entidades que 

desenvolvem atividade a título principal no âmbito cultural, desportivo, recreativo e juvenil. 
 
5. Os apoios definidos neste capítulo assumem a natureza de comparticipação financeira, apoio material, 

logístico e/ou técnico. 
 
6. A candidatura a apoios financeiros é apresentada anualmente, entre 1 de dezembro do ano anterior e 

31 de janeiro do ano a que corresponde a candidatura, acompanhada do respetivo Plano de Atividades 
e Orçamento, sem prejuízo de outros prazos previstos no presente Regulamento. 

 
7. Os apoios materiais, logísticos e técnicos para as ações regulares são atribuídos através de 

apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 meses de antecedência, relativamente à data de 
realização da atividade, sem prejuízo dos mesmos poderem ser concedidos a candidaturas 
apresentadas fora do prazo previsto, em situações comprovadamente extraordinárias, desde que se 
verifique disponibilidade de meios municipais. 

 
 
 

SECÇÃO II 
Conceitos 

 
Artigo 5.º 
Noções 

 
No que respeita aos apoios e para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 
 
a) “Atividade Federada Não Profissional”: a atividade desenvolvida no âmbito de uma competição 

organizada por uma Federação ou Associação Distrital; 
b) “Atividade não Federada”: a atividade organizada fora do âmbito das Federações e Associações 

Distritais, mas com quadros competitivos formais e regulares, como por exemplo o INATEL; 
c) “Atividade Física Informal”: a atividade física que não tem enquadramento em qualquer quadro 

competitivo formal, como por exemplo as atividades de ar livre, caminhadas ou grupos informais de 
corrida; 

d) “Arranque”: o início de uma determinada atividade na Entidade; 
e) “Funcionamento”: o apoio à satisfação de uma necessidade logística, material ou financeira, 

fundamental para o incremento ou desenvolvimento de uma atividade já existente na Entidade; 
f) “Eventos Especiais”: Aqueles que, pela sua dimensão, prestígio e coerência com o projeto de 

desenvolvimento desportivo do Município, têm um enquadramento específico, podendo ser locais, 
regionais, nacionais ou internacionais; 

g) “Atividade Regular”: toda a atividade desenvolvida ao longo do ano, que não seja objeto de Acordo de 
Colaboração ou Contrato-Programa específicos; 

h) “Equipamentos”: todo o equipamento de apoio necessário à atividade diária da entidade, como material 
de escritório, computadores, fotocopiadoras, equipamento de som e outros equipamentos similares; 



i) “Material desportivo”: todo o material adquirido para a prática desportiva ou de apoio a esta, como: 
vestuário desportivo, balizas, tabelas de basquetebol, redes, bolas, material médico/enfermagem, 
material de apoio ao treino e outro material similar. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

SECÇÃO I 
Apoios financeiros à atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

 
Artigo 6.º 

Atividade regular Cultural, Recreativa e Juvenil 
 

1. O apoio financeiro da autarquia à atividade cultural, recreativa e juvenil será de 50% do montante global 
do Plano de Atividades apresentado, até ao montante máximo de 6.000,00 €. 

 
2. Excluem-se do ponto anterior as Festas Anuais, cujo apoio não excederá o montante máximo de 

2.500,00 €. 
 
 

Artigo 7.º 
Critérios para atribuição dos apoios 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 4.º serão objeto de avaliação, 

tendo por base os seguintes critérios específicos e fatores de ponderação: 
 
a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade (local ou concelhia) - 25%; 
b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras entidades, agentes locais e instituições públicas - 

15%; 
c) Ações de apoio à criação artística e à formação de novos públicos que incidam nas atividades com 

Plano de Intervenção tais como: Música, Tradições Regionais, Teatro, Artes Plásticas e outras que o 
Município venha a implementar - 30%; 

d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do Concelho - 10%; 
e) Grau de execução do Plano de Atividades dos dois anos anteriores - 20%. 
 
2. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o seguinte: 
 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o n.º 1, será multiplicada pela 

percentagem prevista no artigo 6.º; 
b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para valores superiores aos montantes 

máximos fixados para esta linha de apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte 
da aplicação da fórmula prevista na alínea a). 

 
 
 

SECÇÃO II 
Apoios financeiros à aquisição de material desportivo 

 
Artigo 8.º 

Aquisição de material desportivo 
 

1. Os apoios à aquisição de material desportivo podem assumir uma de duas vertentes: 
 
a) Atividade federada; 
b) Atividade não federada. 
 
2. Os apoios enunciados no n.º 1 correspondem à atividade desenvolvida no ano anterior a que 

corresponde a candidatura. 
 
 
 
 



Artigo 9.º 
Comparticipação para a aquisição de material desportivo 

 
1. A comparticipação municipal para a aquisição de material desportivo processa-se nos seguintes 

moldes: 
 
a) Atividade federada 
 

    Desporto 
Adaptado 

  Modalidades 
Prioritárias 

Restantes 
Modalidades 

Modalidades 
Prioritárias 

Restantes 
Modalidades 

Arranque 50% até 2.000,00 € 50% até 1.500,00 € 90% até 3.000,00 € 90% até 2.250,00 € 4 ou mais 
escalões Funcionamento 45% até 2.000,00 € 45% até 1.500,00 € 90% até 3.000,00 € 85% até 2.250,00 € 

Arranque 45% até 1.500,00 € 40% até 1.000,00 € 90% até 2.250,00 € 80% até 1.500,00 €  

3 escalões 
Funcionamento 40% até 1.500,00 € 35% até 1.000,00 € 90% até 2.250,00 € 75% até 1.500,00 € 

Arranque  

Até 2 escalões 
Funcionamento 

 

35% até 1.000,00 € 
 

30% até 750,00 € 
 

75% até 1.500,00 € 
 

70% até 1.125,00 € 

 
 
b) Atividade não federada 
 

Arranque 40% até 750,00 € 80% até 1.125,00 €  
 
 

3 ou mais escalões Funcionamento 35% até 750,00 € 75% até 1.125,00 € 

Arranque  

Até 2 escalões 
Funcionamento 

 

30% até 500,00 € 
 

90% até 750,00 € 

 
 
2. As candidaturas a apoios para aquisição de material desportivo devem ser acompanhadas dos 

respetivos comprovativos de despesa. 
 
3. Consideram-se modalidades prioritárias, para efeitos do presente Regulamento, aquelas que são 

abrangidas por Planos de Intervenção Municipal como: o Atletismo, as Artes Marciais e Desportos de 
Combate, o Futebol, o Futsal, a Ginástica e o Xadrez. 

 
 
 

SECÇÃO III 
Apoio à organização de eventos 

 
Artigo 10.º 

Tipos de Eventos 
 

1. O Município poderá conceder apoios à organização de eventos, designadamente para comparticipação 
nas despesas inerentes à divulgação, instalações, prémios, juízes árbitros, aluguer de equipamento e 
transporte. 

 
2. O apoio à organização de eventos pode assumir dois tipos: 
 
a) Eventos Especiais; 
b) Outros eventos. 

 
 

Artigo 11.º 
Comparticipação para a Organização de eventos 

 
1. A comparticipação municipal para Eventos Especiais obedece aos seguintes montantes: 
 
a) 50% até ao montante máximo de 2.000,00 €, caso sejam de âmbito internacional; 
b) 50% até ao montante máximo de 1.000,00 €, caso sejam de âmbito nacional; 
c) 50% até ao montante máximo de 500,00 €, caso sejam de âmbito regional; 
d) 50% até ao montante máximo de 250,00 €, caso seja de âmbito local. 
 



2. As entidades poderão ainda candidatar-se a apoios logísticos, materiais e técnicos com vista à 
realização de Eventos Especiais. 

 
3. Podem candidatar-se a apoio para Eventos Especiais as entidades que desenvolvem atividade a título 

principal no âmbito cultural, desportivo, recreativo e juvenil, assim como atividade federada não 
profissional ou atividade não federada. 

 
4. As entidades poderão candidatar a esta linha de apoio, um evento por modalidade/secção até um 

máximo de três eventos por entidade. 
 
5. A modalidade Outros Eventos será apoiada através de meios logísticos, materiais e técnicos. 
 
6. Podem candidatar-se a apoio para Outros Eventos os agentes que desenvolvam atividade física 

informal. 
 
7. As entidades comparticipadas nesta linha de apoio estão obrigadas à entrega de relatório do evento, até 

1 (um) mês após a realização do mesmo, em modelo normalizado e facultado pelo Município e que 
deverá ser acompanhado dos comprovativos legais das despesas efetuadas. 

 
 
 

SECÇÃO IV 
Apoio à Aquisição de Equipamento e Viaturas 

 
Artigo 12.º 

Aquisição de Equipamentos 
 

Os apoios enunciados na presente secção destinam-se a equipamentos e viaturas adquiridos no ano 
anterior a que corresponde a candidatura. 

 
 

Artigo 13.º 
Comparticipação de equipamentos 

 
1. A candidatura para aquisição de equipamentos deverá ser acompanhada dos documentos legais que 

comprovem a despesa efetuada, assim como da justificação da sua necessidade para o 
desenvolvimento da atividade. 

 
2. A comparticipação na aquisição de equipamentos será até 35% da despesa, no montante máximo de 

1.500,00 €. 
 
 

Artigo 14.º 
Aquisição de viaturas 

 
1. A candidatura para aquisição de viaturas deverá ser acompanhada dos seguintes documentos: 
 
a) Cópia do registo de propriedade ou recibo do pedido do registo na Conservatória do Registo Automóvel, 

ou do Documento Único de Automóvel; 
b) Cópia do livrete, ou do Documento Único de Automóvel; 
c) Cópia dos documentos legais que comprovem a despesa efetuada. 
 
2. Concedido o apoio para aquisição de viaturas por parte do Município, a entidade em causa não poderá 

usufruir do mesmo apoio durante um período de quatro anos quando se trate da aquisição de viaturas 
usadas ou por seis anos em caso de aquisição de viaturas novas. 

 
3. A comparticipação na aquisição de viaturas será até 50% da despesa, no montante máximo de 5.000,00 

€ ou 7.500,00 € caso se trate de aquisição de viaturas novas. 
 
 
 
 
 



Artigo 15.º 
Critérios de avaliação das candidaturas 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 13.º serão objeto de avaliação, 

tendo por base os seguintes critérios específicos e fatores de ponderação: 
 
a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade regular da Entidade - 35%; 
b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, agentes locais e instituições públicas - 

30%; 
c) Contributo para uma maior autonomia da Entidade e consequente diminuição de pedidos de apoios 

materiais, logísticos e técnicos à Câmara - 35%. 
 
2. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 14.º serão objeto de avaliação, 

tendo por base os seguintes critérios específicos e fatores de ponderação: 
 
a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da Entidade - 30%; 
b) Contributo para uma maior autonomia da Entidade - 20%; 
c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras Entidades, agentes locais e instituições públicas - 

25%; 
d) Contributo para a diminuição de pedidos de cedência de transportes municipais - 25%. 
 
3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o seguinte: 
 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se referem os n.ºs 1 e 2, será depois 

multiplicada pelas percentagens previstas nos artigos 13.º e 14.º; 
b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para valores superiores aos montantes 

máximos fixados para esta linha de apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte 
da aplicação da fórmula prevista na alínea a); 

c) Em caso de candidaturas iguais ou superiores a 10.000,00 €, e apesar do exposto nas alíneas a) e b), 
no que respeita à aquisição de viaturas, o apoio a atribuir será no mínimo de 2.500,00 €. 

 
 

Artigo 16.º 
Alienação, doação e oneração de equipamentos e viaturas 

 
1. Os equipamentos e viaturas adquiridos com o apoio do Município, ao abrigo deste Regulamento, não 

poderão ser alienados, doados ou onerados de qualquer forma, pelo período de 4 anos, após a sua 
aquisição, salvo acordo do Município. 

 
2. O incumprimento do disposto no n.º 1 dará lugar à exclusão liminar de qualquer candidatura a apoios: 
 
a) Nos três anos seguintes, a todos os apoios municipais; 
b) Nos oito anos seguintes, no apoio à aquisição de equipamentos e viaturas. 

 
 
 

SECÇÃO V 
Apoio para obras de manutenção e conservação 

 
Artigo 17.º 

Âmbito dos apoios 
 

Os apoios definidos nesta secção destinam-se à realização de obras de manutenção e conservação de 
equipamentos associativos até ao valor de 5.000,00 €, e assumem a natureza de comparticipação 
financeira. 

 
 

Artigo 18.º 
Instrução da candidatura 

 
1. A candidatura para apoio à realização de obras de manutenção e conservação das instalações 

associativas obriga à apresentação dos seguintes documentos: 
 



a) Orçamento e memória descritiva da obra a realizar; 
b) Consoante o tipo de obra a realizar, licenças e autorizações exigidas por lei; 
c) Cópias das faturas das obras realizadas, obrigatoriamente, até 31 de janeiro do ano seguinte ao da 

candidatura. 
 
2. A entidade apoiada deverá comunicar ao Município a data de início e indicar a conclusão da obra 

realizada. 
 
3. O incumprimento da alínea c) do número 1 implica a penalização durante o período de um ano, no qual 

não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por parte do Município de Loures. 
 
 

Artigo 19.º 
Comparticipação do Município 

 
A comparticipação do Município para obras de manutenção e conservação será até 40% do valor total da 
obra até ao montante máximo de 2.000,00 €. 

 
 

Artigo 20.º 
Comissão Técnica 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos formais previstos no artigo 18.º serão objeto de avaliação e 

ordenação, tendo por base os seguintes critérios específicos e fatores de ponderação: 
 
a) Pertinência da obra a realizar - 50%; 
b) Urgência da obra a realizar - 35%; 
c) Qualidade do projeto/memória descritiva - 15%. 
 
2. A avaliação referida no n.º 1 será realizada por uma Comissão Técnica, constituída por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal de Loures. 
 
3. Na fixação do valor do apoio financeiro a atribuir importa considerar o seguinte: 
 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da avaliação a que se refere o n.º 1, será depois multiplicada pela 

percentagem máxima, prevista no artigo 19.º; 
b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada ano, apontem para valores superiores aos montantes 

máximos fixados para esta linha de apoio, será atribuída apenas uma percentagem do valor que resulte 
da aplicação da fórmula prevista na alínea a). 

 
 

SECÇÃO VI 
Apoio à Realização de Projetos e Ações Pontuais 

 
Artigo 21.º 

Projetos e ações pontuais 
 

1. Consideram-se projetos e ações pontuais os que, por serem decorrentes da oportunidade, não foram 
incluídos em Planos de Atividades. 

 
2. Os projetos e ações pontuais serão objeto de apoio material, logístico e/ou técnico. 
 
3. O presente artigo é aplicável também, excecionalmente, e em situações devidamente fundamentadas, a 

projetos e ações desenvolvidos por grupos informais. 
 
 

Artigo 22.º 
Prazo de candidatura 

 
Os apoios materiais, logísticos e técnicos para projetos e ações pontuais são atribuídos através de 
apresentação de candidatura com, pelo menos, 2 meses de antecedência, relativamente à data de 
realização da atividade. 

 



SECÇÃO VII 
Apoio à Formação de Técnicos e Dirigentes Associativos 

 
Artigo 23.º 
Formação 

 
O Município elaborará anualmente um Plano de Formação, após auscultação ao Movimento Associativo, a 
disponibilizar às entidades. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposições finais 

 
Artigo 24.º 

Montantes máximos para apoios financeiros 
 

1. Serão fixados, todos os anos, por despacho do Presidente da Câmara, com possibilidade de delegação, 
os montantes máximos dos apoios financeiros a atribuir pelo Município de Loures para as várias linhas 
de apoio previstas no presente regulamento. 

 
2. Os despachos referidos no n.º 1 serão divulgados no Portal do Movimento Associativo, após a 

aprovação do orçamento municipal pela Câmara e pela Assembleia Municipais. 
 
 

Artigo 25.º 
Duplicação de apoios financeiros 

 
Salvo situações excecionais, devidamente fundamentadas, as Entidades não podem acumular apoios 
financeiros que visem a realização das mesmas ações ou eventos. 

 
 

Artigo 26.º 
Publicidade dos apoios municipais 

 
1. A concessão de apoios municipais obriga as Entidades beneficiárias a referenciá-los em todos os 

materiais gráficos editados e/ou outras formas de divulgação e promoção dos projetos e eventos a 
realizar ou realizados. 

 
2. Os apoios atribuídos pelo Município serão publicitados no Portal do Movimento Associativo. 

 
 

Artigo 27.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1. As Entidades que recebam apoios ao abrigo do presente regulamento têm o dever de colaboração com 

o Município, disponibilizando todos os elementos por este solicitados sobre as ações apoiadas, visando 
a monitorização da correta aplicação das verbas disponibilizadas ao abrigo do presente regulamento. 

 
2. As Entidades que não disponibilizem os elementos referidos no n.º 1 ficam impedidas de receber 

qualquer apoio por parte do Município de Loures. 
 
3. As Entidades que dolosamente prestem falsas declarações, com o intuito de receberem apoios, terão 

de devolver as importâncias indevidamente recebidas e serão penalizados durante um período de dois 
anos, no qual não poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por parte do Município de 
Loures. 

 
 

Artigo 28.º 
Apresentação das candidaturas e concessão de apoios financeiros 

 
1. As candidaturas deverão ser apresentadas em impressos próprios, cujos modelos serão 

disponibilizados designadamente no Portal do Movimento Associativo; 



2. Os apoios financeiros concedidos pelo Município serão devidamente titulados, nos termos da lei; 
 
3. O apoio financeiro atribuído destina-se exclusivamente à prossecução dos fins designados nas 

candidaturas apresentadas às várias linhas de apoio; 
 
4. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que se verifique pela utilização indevida do apoio 

financeiro atribuído, o incumprimento por parte do previsto no número anterior implica sempre a 
devolução ao Município da verba correspondente à respetiva linha de apoio; 

 
5. O incumprimento do ponto anterior implica a penalização durante um período de dois anos, no qual não 

poderão receber qualquer apoio, direta ou indiretamente, por parte do Município de Loures. 
 
 

Artigo 29.º 
Outros apoios 

 
O presente Regulamento não prejudica a atribuição de outros apoios, em condições devidamente 
fundamentadas. 

 
 

Artigo 30.º 
Associativismo juvenil 

 
Considerando a dinâmica específica do associativismo juvenil e a necessidade de promover e apoiar o seu 
desenvolvimento, as candidaturas apresentadas por estas entidades terão uma majoração de 10%. 

 
 

Artigo 31.º 
Norma revogatória 

 
É revogado o Regulamento Municipal de Apoios ao Associativismo aprovado na 41.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 9 de março de 2015, e na 3.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 25 de junho de 2015. 

 
 

Artigo 32.º 
Entrada em vigor 

 
Este Regulamento entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte ao da sua publicitação, nos termos 
legais. 

 
 
 




