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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

73.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 21 de outubro de 2020 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 
 
 
 
 
No início da Reunião, foi, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, apresentada informação sucinta sobre a 
situação concelhia da pandemia causada pelo 
coronavírus SARS-CoV2 e a doença COVID-19, 
designadamente relativas às respetivas 
perspetivas de evolução, casos ativos no 
concelho, casuística em residências de Terceira 
Idade e estabelecimentos escolares, falta de 
recursos humanos de Saúde, e destacamento de 
técnicos municipais para realização de inquéritos 
epidemiológicos no terreno. 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Foram apresentados cinco documentos, abaixo 
listados: 

 
Proposta de Deliberação n.º 512/2020 - Voto de 
Saudação, ao Grupo Desportivo de Lousa, 
apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 513/2020 - Voto de 
Saudação, à Casa do Benfica em Loures, 
apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 514/2020 - Voto de 
Saudação, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 515/2020 - Moção, 
apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo PPD/PSD - Partido Social 
Democrata, com o título “Reforço na distribuição 
de máscaras reutilizáveis COVID-19”. 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 516/2020 - Voto de 
Pesar pelo falecimento de António Leitão, 
apresentado pelo Sr. Presidente, Sr. Vice-
Presidente e Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. 
 
 
(Admitidos por unanimidade) 
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VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação, ao Grupo Desportivo de 
Lousa, apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 512/2020 

 
Na disputa do Campeonato Nacional de Fundo em 
Ciclismo, realizado em Castelo Branco nos dias 10 
e 11 de outubro de 2020, o jovem Rodrigo Paiva, 
do Grupo Desportivo de Lousa, sagrou-se vice-
campeão nacional na categoria de juniores. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 21 de 
outubro de 2020, saúda o ciclista, o treinador, e os 
dirigentes do Grupo Desportivo de Lousa que 
contribuíram para o brilhante resultado alcançado, 
desejando que o mesmo sirva de incentivo para o 
prosseguimento da importante atividade do clube, 
e nomeadamente no trabalho desenvolvido nas 
camadas de formação. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação, à Casa do Benfica em Loures, 
apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 513/2020 

 
Na disputa do Campeonato Nacional de Futebol 
de Praia, cuja fase final de apuramento de 
campeão decorreu na Nazaré, nos passados dias 
3, 4 e 5 de outubro de 2020, a equipa da Casa do 
Benfica em Loures, alcançou o 3.º lugar na 
classificação final, depois de ter terminado no 2.º 
lugar na fase regular. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 21 de 
outubro de 2020, saúda os jogadores, o treinador, 
e os dirigentes da Casa do Benfica em Loures que 
contribuíram para o brilhante resultado alcançado, 
desejando que o mesmo sirva de incentivo para o 
prosseguimento da importante atividade do clube. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação aos atletas, à Casa do Benfica e 
Comunicação Social Local. 
 
 
(Aprovado por unanimidade 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação, ao Grupo Desportivo de 
Pirescoxe, apresentado pelo Sr. Vice-Presidente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 514/2020 

 
Na disputa da Fase de Qualificação da zona 
Centro Sul, disputada na Torre da Marinha no 
passado dia 10 de outubro de 2020, o Grupo 
Desportivo de Pirescoxe ascendeu à 2.ª Divisão 
Nacional para a disputa do próximo Campeonato 
Nacional de Ténis de Mesa. A este resultado, 
juntou-se, no passado dia 14 de outubro, a 
conquista da Taça de Lisboa pelo segundo ano 
consecutivo e o bom resultado individua/ 
alcançado pelo júnior Alexandre Balbino que se 
classificou em 10.º no Campeonato Nacional. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 21 de 
outubro de 2020, saúda o atleta, a equipa, o 
treinador, e os dirigentes do Grupo Desportivo de 
Pirescoxe que contribuíram para os brilhantes 
resultados alcançados, desejando que os mesmos 
sirvam de incentivo para a continuação da 
importante atividade do clube, e nomeadamente 
no trabalho desenvolvido nas camadas de 
formação. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 515/2020 

 
Reforço na Distribuição 

de Máscaras Reutilizáveis COVID-19 
 

Considerando que: 
 
A. Se verifica neste momento um aumento da 

taxa de contágio do coronavírus SARS-CoV-2 
em território nacional e que o indicador RT se 
estima em 1,2; 

 
B. O concelho de Loures tem registado um 

aumento gradual e preocupante do número de 
casos positivos de COVID-19 nas últimas 
semanas; 
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C. O Governo e os especialistas apontam para 
uma acentuada subida do número de novos 
casos; 

 
D. O Hospital Beatriz Ângelo e os Centros de 

Saúde do Concelho já apresentam uma 
sobrecarga dos serviços, que se reflete na 
falta de capacidade de resposta às 
necessidades dos utentes; 

 
E. Se regista uma forte quebra no rendimento 

global das famílias do Concelho de Loures; 
 
F. Deve ser respeitado o princípio da igualdade, 

(art.º
 

13.º da Constituição da República 
Portuguesa); 

 
G. A Organização Mundial de Saúde e a 

Comunidade Científica consideram que o uso 
generalizado de máscara é a forma mais 
eficaz de combater a propagação do 
coronavírus SARS-CoV-2; 

 
H. O Município de Loures é uma entidade que 

deve apoiar e promover medidas adequadas 
no sentido de mitigar os efeitos económicos e 
sociais originados pela pandemia; 

 
Com base nos considerandos expostos, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 21 de outubro de 
2020, delibera: 
 
1. Proceder à distribuição imediata das máscaras 

disponíveis. 
 
2. Aquando da necessidade de aquisição, as 

máscaras sejam certificadas e 
preferencialmente para 50 lavagens. 

 
3. Proceder à distribuição de 2 máscaras por 

fogo. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento de António Leitão, 
apresentado pelo Sr. Presidente, Sr. Vice-
Presidente e Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, a que se 
associaram as Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 516/2020 

 
António Queiroz Leitão nasceu em Mafra, 19 de 
julho de 1933, vindo viver para Bucelas aos 3 anos 
de idade. 
 
Teve um percurso como autarca, ímpar e brilhante 
a todos os títulos. 
 
Eleito pela CDU, foi 1.º Secretário da Assembleia 
de Freguesia de Bucelas em 1983, lugar que 
ocupou até 1984, passando depois a presidir à 
Assembleia de Freguesia. De maio de 1985 até ao 
final do mandato foi secretário do executivo da 
Junta de Freguesia. 
 
De 1986 a 1993 cumpriu 2 mandatos como 
Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas, foi 
reeleito presidente da Junta de Freguesia em 
1994, mas por motivo de doença viu-se obrigado a 
abandonar o mandato em 1996. 
 
António Leitão, pessoa enraizada na terra e nas 
suas tradições, muito estimado em Bucelas e no 
concelho, foi membro da Assembleia Municipal de 
Loures, por inerência ao cargo de presidente da 
Junta de Freguesia. 
 
Foi com António Leitão na presidência da Junta de 
Freguesia que se realizou em Bucelas, o 1.º 
cortejo etnográfico, que veio impulsionar a ideia de 
realizar a tradicional Festa do Vinho e das 
Vindimas e que se conseguiu aprovar a 
Construção da escola Básica Integrada 1,2,3 de 
Bucelas. 
 
A obra e a sua memória perdurarão e 
particularmente para quem lutou ou conviveu com 
António Leitão. 
 
A Câmara Municipal de Loures reunida em 21 de 
outubro de 2020 aprova um voto de pesar e 
transmite à família as suas sentidas condolências. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 
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APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 69.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 26 de 
agosto de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes, o Sr. Vereador Tiago Farinha 
Matias e o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 70.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 9 de 
setembro de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão e o Sr. 
Vereador António Manuel Lopes Marcelino, por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 15.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 488/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A assinatura do Protocolo a estabelecer 

entre o Município de Loures, a Associação 
Nacional das Farmácias e a Associação 
Dignitude, no âmbito do Programa "Vacinação 
SNS Local" para administração da vacina 
antigripal, é necessário proceder ao 
reforço do projeto Fundo de Emergência 
Social; 

 
B. Na sequência do processo judicial n.º 

1523/ 18.2T8LRS - Terreno Sacavém, há 
necessidade de proceder ao reforço das 
rubricas referentes à aquisição de 
terrenos e de indemnizações; 

 

C. Há necessidade, para a execução de 
alguns investimentos, proceder a ajustes 
nas dotações orçamentais das 
respetivas ações, nomeadamente 
"Reparações e Beneficiações em 
Equipamentos Escolares", 
"Equipamentos para as Escolas", 
"Limpeza de Linhas de Águas - Projetos 
Associativos"; 

 
D. Face ao desenvolvimento do protocolo a 

estabelecer com a Fundação José 
Saramago, se verifica a necessidade de 
realizar alguns ajustamentos nas dotações 
orçamentais respetivas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do 
artigo 33.º, ambos do Anexo I  da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 54-
A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 
aprovar a 15.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, conforme documento em 
anexo. 

 
 

Loures, 14 de outubro 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 15.ª 
Alteração Orçamental Permutativa encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Loures, no âmbito de cedência de 
instalações e construção de meios de acesso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 489/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures tem nas suas 
instalações um espaço de gimnodesportivo 
que utiliza para fins próprios e também o 
disponibiliza para atividades da 
comunidade; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures tem vindo a 

solicitar este espaço para a realização de 
atividades próprias e também para acomodar 
necessidades d e outras entidades, 
principalmente públicas, face à centralidade 
do mesmo na cidade; 

 
C. Como exemplo, no decorrer dos meses de 

junho e julho, o município solicitou à direção 
da assoc iação a sua disponibilidade para a 
cedência do gimnodesportivo ao Tribunal 
de Loures para a realização de 2 sessões 
de julgamento que envolviam um grande 
número de pessoas, dado que os pavilhões 
municipais se encontravam reservados para 
necessidades específicas relacionadas com a 
situação epidemiológica; 

 
D. O gimnodesportivo se localiza num piso 

superior em relação à sua entrada, o que 
dificulta o seu acesso a pessoas com 
mobilidade reduzida, por inexistência de 
infraestruturas próprias para o efeito; 

 
E. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures, ciente desta 
dificuldade, decidiu instalar a custas próprias 
um elevador para suprir esta insuficiência; 

 
F. Para que a acessibilidade desde o 

arruamento exterior até ao interior do 
gimnodesportivo fique completa, falta realizar 
trabalhos junto da entrada, nomeadamente 
com a construção de uma rampa; 

 
G. Se considera impor tante o município 

contribuir para a concretização do objetivo 
expresso no pedido formalizado pela 
associação à Câmara Municipal, através do 
e-mail endereçado e que consta deste 
processo; 

H. No orçamento do município, para o ano de 
2020, existe disponibilidade orçamental 
para o efeito na rubrica 12.01/ 08.07.01.01, 
ação do plano 2002 A 334. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na versão atual 
aprovar o apoio financeiro de 5.200,00 € (cinco 
mil e duzentos euros) para a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures. 

 
 

Loures,14 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, no âmbito de 
funcionamento do posto de vigia de Cabeço de 
Montachique (comparticipação extra nos encargos 
com as deslocações de ida e volta dos elementos 
em serviço no Posto de Vigia). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 490/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido entre 
2020JUL01 e 2020SET30 e a que 
corresponde o nível IV de empenhamento do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR), torna-se necessário 
assegurar o funcionamento da rede de 
vigilância, estruturada com base num posto de 
vigia; 

 
B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 

de vigia, equipamento da Câmara Municipal de 
Loures, o qual se encontra integrado na rede 
nacional de postos de vigia com a referência 
"Apolo 11.07"; 
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C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, a rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestadas; 

 
D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 

requer presença humana permanente durante 
o período de atividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos rurais; 

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho têm nos 

seus quadros pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 

 
F. Em 2018 o Secretariado das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do 
Concelho solicitou a disponibilidade da 
Câmara para atribuir uma comparticipação 
extra de forma a atenuar os encargos com as 
deslocações de ida e volta dos bombeiros em 
serviço no Posto de Vigia; 

 
G. O valor do subsídio a considerar tem por base 

o valor por quilómetro praticado pelo Serviço 
Nacional de Saúde para o transporte de 
doentes não urgentes, ou seja 0,51 €, 
referência que se mantém para o corrente ano; 

 
H. As distâncias a considerar para o efeito foram 

medidas entre o quartel de cada Corpo de 
Bombeiros e o Posto de Vigia, por recurso a 
ferramenta do Google, apurando-se as 
seguintes: 
 
Bucelas 16 Km, Camarate 33 Km, Fanhões 10 
Km, Loures 20 Km, Moscavide 40 Km, 
Sacavém 44 Km, Zambujal 24 Km. 

 
I. Uma vez que a contabilização do valor final 

estava dependente da origem dos bombeiros 
em cada turno, das eventuais trocas que 
sempre acontecem e da forma de deslocação 
(pela corporação ou em veículo próprio), só 
agora foi possível ter o valor total apurado, ou 
seja, um encargo de 4.498,28 € com as 
deslocações; 

 
J. No orçamento do município, para o ano de 

2020, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rubrica 12.01/04.07.01.02, ação do plano 2011 
A 39. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
4.498,28 € (quatro mil quatrocentos e noventa e 
oito euros e vinte e oito cêntimos) para a 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, com o NIF 501343393, a 
ser transferido de uma única vez. 

 
 

Loures, 14 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar da data da sua publicação em Diário da 
República, do Projeto de Regulamento Municipal 
do Programa Municipal de Apoio à Aquisição de 
Veículos para os Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures (PMAAVB). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 491/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Constitui atribuição dos municípios a 

promoção e a salvaguarda dos interesses 
próprios das populações na sua área 
territorial, dispondo de competências nos 
domínios da proteção civil, nos termos do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, al. j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, competindo-lhe, neste âmbito, apoiar 
os Corpos de Bombeiros do seu concelho e as 
respetivas Associações Humanitárias que os 
mantêm, contribuindo para que estas realizem 
a sua missão, que voluntariamente 
assumiram, com dedicação, competência e 
zelo; 

 
B. As sete Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
são pessoas coletivas de utilidade pública, 
sem fins lucrativos, de caráter humanitário e 
de interesse geral, prestando diferenciados 
serviços na área da proteção e socorro às 
populações, serviços esses que constituem 



 

 
N.º 21 

 

 
 

21 de OUTUBRO 
de 2020 

 
 
 
 

11 

 

um inestimável, imprescindível e insubstituível 
apoio às comunidades nesta área específica 
de atividade; 

 
C. Na concretização das diferentes missões 

atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, 
são utilizados veículos, de diferentes 
tipologias, para enfrentar e responder às 
exigências impostas pelos sinistros, 
constituindo-se como um insubstituível meio 
ao serviço dos técnicos de socorro e 
emergência, que são os bombeiros, meios 
esses que desejavelmente deverão 
acompanhar as evoluções técnicas e 
tecnológicas para fazer face aos desafios 
colocados, para assim poderem responder de 
forma eficiente e eficaz às dificuldades 
impostas pelas diferentes tipologias de 
ocorrências; 

 
D. Há muito que as Associações Humanitárias de 

Bombeiros Voluntários do concelho têm 
manifestado a necessidade de ser recuperado 
o apoio municipal para aquisição de veículos, 
retomando uma prática consagrada nos anos 
iniciais de vigência do Protocolo de Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 23.º, n.º 2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. 
g) e no artigo 33.º, n.º 1, alíneas k) e u), todos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de dezembro, delibere, com 
vista a posterior instrução de proposta a submeter 
a aprovação da Assembleia Municipal de Loures, 
aprovar, nos termos do artigo 101.º do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, submeter 
o Projeto de Regulamento Municipal do Programa 
Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos para 
os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB), em anexo à presente proposta de 
deliberação, e que dela faz parte integrante, a 
consulta pública pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis 
a contar da data da sua publicação em Diário da 
República. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Regulamento 
do Programa Municipal de Apoio à Aquisição de 
Veículos para os Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures (PMAAVB) encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Concurso de Montras 2020 "O 
Natal nas Montras". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 492/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A importância de fomentar o comércio local, 

em particular nos espaços de revitalização 
urbana, requer a promoção de atividades nas 
quais os estabelecimentos comerciais possam 
participar; 

 
B. A dinamização de iniciativas como um 

concurso de montras, numa lógica de 
participação na quadra natalícia, ajudará a 
promover e fomentar o comércio local dos 
centros urbanos; 

 
C. Essa ajuda tem maior acuidade numa altura 

de pandemia em que as diversas atividades 
económicas foram afetadas, em particular o 
comércio local; 

 
D. Para a promoção de um concurso de montras 

é necessária a aprovação de um quadro 
normativo que estabeleça as respetivas regras 
de participação; 

 
E. Este concurso terá como parceiros a 

AECSCLO - Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas, a Associação de Comerciantes de 
Sacavém, a Confederação Portuguesa das 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, a Junta 
de Freguesia de Loures, a União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e 
a União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere aprovar as Normas de 
Participação do Concurso de Montras 2020 "O 
Natal nas Montras". 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de Participação 
do Concurso de Montras 2020 "O Natal nas 
Montras" encontram-se disponibilizadas em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, de 13 de outubro de 2020, 
de prorrogação, até 2 de novembro de 2020, do 
prazo de candidatura do evento anual "Galardão 
de Mérito Empresarial". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 494/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures relançou em 2015 a 

promoção do Galardão de Mérito Empresarial; 
 
B. É intenção continuar a galardoar as empresas 

que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Loures e que 
se destaquem pela sua atividade empresarial 
nas áreas da inovação, empreendedorismo e 
internacionalização; 

 
C. Na 66.ª Reunião Ordinária, datada de 15 de 

julho de 2020, foi aprovada a proposta de 
deliberação n.º 353/2020, relativamente ao 
prazo de candidatura ao evento anual 
"Galardão de Mérito Empresarial" a decorrer 
de 20 de julho a 2 de outubro de 2020; 

 
D. Findo o prazo estabelecido, o número de 

candidaturas foi reduzido; 
 

E. Considerando que, através do meu despacho 
de 13 de outubro de 2020 sobre a informação 
técnica n.º E/101022/2020 de 9 de setembro e 
por urgência e impossibilidade de reunir o 
órgão, foi prorrogado o prazo de candidaturas 
até o dia 2 de novembro de 2020, despacho 
efetuado ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 3 do artigo 35.º, 
ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
última versão, delibere ratificar o meu despacho 
de prorrogação do prazo de candidatura do evento 
anual "Galardão de Mérito Empresarial" até 2 de 
novembro de 2020. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PRESIDÊNCIA 
 

Proposta de aprovação da minuta do Protocolo de 
Cooperação entre o ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa e o Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 493/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa tem 

sido um parceiro ativo junto da Câmara 
Municipal de Loures nas suas mais diversas 
áreas de atuação, destacando particularmente 
o seu grande envolvimento no ano de 2014, 
no âmbito de uma candidatura ao Programa 
Operacional da Região de Lisboa - “Promoção 
e Capacitação Institucional”, denominado 
“Inovar para Competir - Parcerias Locais”, que 
tomou como prioritários os seguintes eixos: 

 
a) Desenvolver parcerias estratégicas visando a 

implementação de iniciativas inovadoras para 
o desenvolvimento territorial; 
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b) Promover projetos inovadores com elevado 
efeito demonstrativo a nível internacional; 

c) Densificar e qualificar as redes de instituições 
regionais de apoio ao desenvolvimento 
económico; 

d) Desenvolver domínios relevantes para a 
atividade económica: prospetiva e de 
planeamento; informação de apoio ao 
desenvolvimento local; estimular o 
crescimento de produtos regionais ou de 
fileiras produtivas; assegurar a cooperação e 
promoção externa; disseminar conteúdos 
regionais e apoio à inovação organizacional. 

 
B. Este projeto foi desencadeado de forma 

participada, aberto à intervenção de todas as 
partes interessadas do Concelho, tendo, no 
entanto, o ISCTE tido um papel aglutinador e 
potenciador, a nível das ideias, dos produtos e 
dos serviços, na perspetiva de apoiar a 
criação de um Concelho Inovador, que 
apostasse no conhecimento e na criação de 
valor, como fonte de valorização económica do 
território; 

 
C. Neste quadro de atuação e desde 2015 com a 

inauguração do Loures INOVA - Centro de 
Negócios e Incubação, o ISCTE continua a 
apoiar a consolidação da Estratégia de 
Inovação para o concelho de Loures e, 
simultaneamente pretende dar continuidade a 
esta colaboração; 

 
D. Com o objetivo de criar novas sinergias com 

as Autarquias, o ISCTE pretende desenvolver 
uma parceria mais alargada com a Câmara 
Municipal de Loures, adicionando outras 
matérias de intervenção, propondo a 
formalização de um Protoloco de Cooperação 
defendendo que: “a fertilização cruzada do 
conhecimento destes dois tipos de entidades 
está a contribuir para um duplo propósito: por 
um lado, enriquece a formação dos alunos 
universitários; e, por outro lado, contribui para 
a satisfação das necessidades de 
competências técnicas sentidas pelas 
autarquias”; 

 
E. O ISCTE propõe à Câmara Municipal de 

Loures desenvolver e dinamizar um leque 
alargado de iniciativas e ações, dispondo de 
competências em quase todas as áreas de 
atuação das autarquias locais, assegurando 
15 licenciaturas, meia centena de mestrados e 
duas dezenas de programas de doutoramento, 
pretendendo a valorização deste potencial 
para o enriquecimento das competências dos 
autarcas, dirigentes e técnicos municipais, 
tendo como objetivos prioritários: 

 

a) A oferta de conteúdos formativos dirigidos aos 
colaboradores da autarquia; 

b) Sessões seminariais/workshops temáticos 
sobre a problemática da gestão autárquica e 
do desenvolvimento local; 

c) A organização de programas de estágios na 
autarquia destinados a alunos do ISCTE; 

d) A criação de uma bolsa de projetos de 
investigação que articule a produção científica 
do ISCTE com as necessidades específicas 
da autarquia; 

e) A realização de pequenos estudos de 
consultoria correspondentes a necessidades 
pontuais identificadas pela autarquia; 

f) O empreendedorismo local e o ecossistema 
local de inovação. 

 
F. O ISCTE dispõe de recursos e competências 

para apoiar a autarquia na promoção do 
empreendedorismo e da inovação empresarial 
e que esta parceria poderá passar por acordos 
específicos, envolvendo ações de mentoria em 
empreendedorismo local e social, em ações 
de capacitação empresarial ou por consultoria 
de gestão financeira e acompanhamento de 
projetos, e ainda de consultoria na definição e 
implementação de estratégias de marketing; 

 
G. A Câmara Municipal de Loures poderá usufruir 

e proporcionar aos funcionários da autarquia 
um desconto de 20% na propina de frequência 
dos mestrados do ISCTE; participar numa 
reunião anual de alto nível com o ISCTE para 
equacionar formas concretas de 
materialização do presente protocolo; 
participar num encontro técnico anual 
promovido pelo ISCTE destinado a discutir as 
necessidades de formação das autarquias 
locais; fomentar a participação dos seus 
técnicos/dirigentes nos programas de 
seminários do ISCTE, incluindo nos “encontros 
autárquicos” e nos workshops temáticos; a 
autarquia definir e aprovar o respetivo 
programa de estágios e das bolsas, bem como 
a eventual compensação financeira a atribuir 
aos alunos; 

 
H. É firme vontade da Autarquia, atendendo às 

reconhecidas competências desta 
Universidade, à valorização que a Câmara 
Municipal de Loures presta à atividade em 
rede e à grande vantagem do trabalho 
promovido em colaboração com a 
Universidade, em prol do desenvolvimento das 
políticas de desenvolvimento local assumidas 
por esta Autarquia; 
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I. É firme vontade da Autarquia produzir, 
transmitir e transferir para a comunidade 
conhecimento científico de acordo com os 
mais altos padrões de qualidade, tendo em 
vista contribuir e proporcionar valor económico 
e social, num quadro em que se articulam os 
objetivos estratégicos da instituição, o quadro 
legislativo que a regula e o conhecimento 
académico; 

 
J. É firme vontade da Autarquia continuar a 

promover e a consolidar a relação de parceria 
com esta Universidade, valorizando as 
competências vertidas na missão do ISCTE, 
nomeadamente a investigação científica, o 
ensino, em especial nos níveis pós-graduados 
e a transferência de conhecimento para a 
sociedade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas r) e ff) 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, aprovar a minuta de Protocolo 
de Colaboração entre o ISCTE - Instituto 
Universitário de Lisboa e a Câmara Municipal de 
Loures. 

 
 

Loures, 12 de outubro de 2020. 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A minuta do Protocolo de 
Cooperação entre o ISCTE - Instituto Universitário 
de Lisboa e o Município de Loures encontra-se 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação do Código de Ética e de 
Conduta da Câmara Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 495/2020 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a Lei n.º 52/2019, de 31 de 

julho, que aprovou o regime do exercício de 
funções por titulares de cargos políticos e altos 
cargos públicos, nos termos do estabelecido 
no seu art.º 19.º, as entidades públicas 
abrangidas pelo diploma devem aprovar 
códigos de conduta a publicar no Diário da 
República e nos respetivos sítios na internet, 
as matérias relativas a ofertas institucionais e 
hospitalidade; 

 
B. Neste contexto, a Lei n.º 78/2019, de 2 de 

setembro, veio a estabelecer regras 
transversais às nomeações para os gabinetes 
de apoio aos titulares de cargos políticos, 
dirigentes da Administração Pública e gestores 
públicos; 

 
C. O Plano de Prevenção e Gestão de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas (PPGRCIC) 
identifica situações potenciais de riscos de 
corrupção, infrações conexas e conflitos de 
interesses, permite desta forma definir 
medidas preventivas e corretivas que 
conduzam à mitigação e eliminação dos 
referidos riscos e eventuais conflitos de 
interesses; 

 
D. Com o presente “Código de Conduta”, 

pretende-se proceder à sistematização do 
conjunto de princípios e valores que norteiam 
a Administração Pública Local, por forma a 
criar um normativo interno de cumprimento 
obrigatório, mantendo uma linha de 
comportamento uniforme entre todos e que 
reflita uma conduta do serviço público 
responsável e ética, que garanta a prevalência 
do interesse público acima de quaisquer 
outros interesses particulares ou de grupo; 

 
E. O presente “Código de Ética e de Conduta” 

permitirá criar uma identidade cultural a nível 
institucional, fomentar a confiança das/dos 
munícipes e outras partes interessadas na 
administração autárquica e facilitar o 
escrutínio da sociedade, contribuindo para 
reforçar a confiança dos cidadãos na atividade 
desenvolvida pelo Município de Loures. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovar a proposta 
do Código de Ética e Conduta da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 12 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento proposta de 
Código de Ética e de Conduta da Câmara 
Municipal de Loures encontra-se disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

REVITALIZAÇÃO URBANA 
 

Mercado Municipal do Prior Velho 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do 
Programa do Concurso e do Caderno de Encargos 
do procedimento tendente à celebração de um 
contrato de cedência em direito de superfície de 
uma parcela de terreno, com a área de 2.398,20 
m2, com direito de utilização do subsolo, para 
construção de um equipamento comercial e 
construção de um parque para estacionamento 
automóvel subterrâneo e subsequente exploração 
pelo prazo de 30 anos, de aprovação da 
constituição do júri do concurso e da delegação de 
competência para prestação de esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a fazer 
das regras das peças do procedimento, para além 
dos demais termos estatuídos no Programa do 
Concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 496/2020 

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

(Lei de bases gerais da política de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo) as 
autarquias locais devem conduzir a política 
pública de solos, no quadro das respetivas 
atribuições e das competências dos seus 

órgãos, para prossecução das finalidades que 
lhes são cometidas, no respeito da 
Constituição e da lei (artigo 26.º), podem, para 
a prossecução de finalidades de política 
pública de solos, adquirir ou alienar bens 
imóveis ou direitos reais sobre eles incidentes, 
pelos meios previstos no direito privado, 
nomeadamente compra, venda ou permuta 
(artigo 28.º) e podem constituir o direito de 
superfície sobre bens imóveis integrantes do 
seu domínio privado para a prossecução de 
finalidades de política pública de solos, nos 
termos da lei; 

 
B. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei que 

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

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

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

 
D. Conforme informação n.º 014/GRU/MT, vem 

manifestada a intenção do Município de 
Loures proceder à cedência em direito de 
superfície de uma parcela de terreno, com a 
área de 2.398,20 m2, para construção de um 
equipamento comercial e construção de um 
parque para estacionamento automóvel 
subterrâneo e subsequente exploração pelo 
prazo de 30 anos; 

 
E. Na sequência dessa informação foram 

instruídas as peças tendentes ao lançamento 
de um procedimento público visando a 
adjudicação da cedência em direito de 
superfície atrás aludida; 
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F. As regras das peças do procedimento foram 
elaboradas tendo por base a informação 
propiciada por parte de diversos serviços 
municipais; 

 
G. De acordo com o inscrito no Programa do 

Concurso, evidencia-se o seguinte: 
 
1. O processo de concurso poderá ser 

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

 
2. É concedido o prazo de 180 dias para efeitos 

de apresentação das propostas; 
 
3. O concurso é conduzido por um júri, 

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

 
4. A cedência do direito de superfície é 

adjudicada à proposta mais elevada; 
 
5. O preço mínimo da cedência da parcela de 

terreno pelo período de 30 anos é de 
761.000,00 € (setecentos e sessenta e um mil 
euros). 

 
 
H. De acordo com o inscrito no Caderno de 

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

a incluir no contrato a celebrar que tem por 
objeto a cedência do direito de superfície de 
uma parcela de terreno, delimitada em planta 
anexa ao mesmo, com a área de 2.398,20 m2 

com direito de utilização do subsolo, para 
construção de um equipamento comercial e 
construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 30 
anos, contado da data da celebração do 
respetivo contrato de constituição do direito de 
superfície. O direito de utilização do subsolo 
cingir-se-á à parte do subsolo que venha a 
abranger a área do parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo nos 
termos adjudicados; 

 

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

 
3- A resolução do contrato, pelo Município de 

Loures, não determina o pagamento de 
qualquer indemnização, ou pagamento de 
qualquer verba ou valor a qualquer título; 

 
4- Com o decurso do prazo de 30 anos, contado 

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

 
 
I. A referida parcela de terreno integra os bens 

imóveis do domínio privado do Município de 
Loures; 

 
J. É atribuído ao direito de superfície o valor de 

761.000,00 € (setecentos e sessenta e um mil 
euros). 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, à luz do disposto, 
designadamente nos artigos 26.º e 28.º, da Lei n.º 
31/2014, de 30 de maio (Lei de bases gerais da 
política de solos, de ordenamento do território e de 
urbanismo), no artigo 6.º, n.º 1 e n.º 2, alínea b), 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei que 
estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais) e nos 
artigos 25.º, n.º 1, alínea i) e 33.º, n.º 1, alínea 
ccc), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei 
que estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais, aprova o estatuto das entidades 
intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 
transferência de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico), aprovar: 
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1. O Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos do procedimento tendente à 
celebração de um contrato de cedência em 
direito de superfície de uma parcela de 
terreno, com a área de 2.398,20 m2, com 
direito de utilização do subsolo, para 
construção de um equipamento comercial e 
construção de um parque para 
estacionamento automóvel subterrâneo e 
subsequente exploração pelo prazo de 30 
anos; 

 
2. O júri com os elementos abaixo identificados e 

delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, para além dos demais termos 
estatuídos no Programa do Concurso: 

 
- Presidente - Margarida Tomás; 
- 1.º Vogal Efetivo - Luís Carvalho; 
- 2.º Vogal Efetivo - Filipe Caçapo; 
- 3.º Vogal Efetivo -João Costa; 
- 4.º Vogal Efetivo - Jocelina Abrantes 
- 1.º Vogal Suplente - Tânia Brazão; 
- 2.º Vogal Suplente -João Puga Alves. 
 
3- A sujeição da presente proposta a deliberação 

da Assembleia Municipal para efeitos de 
aprovação da mesma. 

 
 

Loures, 15 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

Proposta de ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, de 15 de outubro de 2020, 
de aprovação da celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures, a Associação Nacional das 
Farmácias e a Associação Dignitude, no âmbito do 
Programa "Vacinação SNS Local". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 497/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Ministério da Saúde lançou o desafio às 

farmácias para vacinar contra a gripe pelo 
menos 150.000 pessoas, com mais de 65 
anos de idade, com as vacinas 
disponibilizadas pelo SNS; 

 
B. A Associação Nacional das Farmácias (ANF), 

tendo como missão própria a promoção de 
projetos que contribuem para a melhoria do 
acesso, segurança e qualidade do setor do 
medicamento, e, no âmbito da vacinação, 
apoia desde sempre o desenvolvimento de 
iniciativas e programas que possibilitam o 
aumento da cobertura vacinal da população; 

 
C. A Dignitude, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é 
responsável pelo desenvolvimento, 
operacionalização e gestão do Programa 
abem: Rede Solidária do Medicamento. No 
contexto da pandemia da COVID-19, o 
Programa abem: empreendeu uma resposta 
inovadora denominada "Emergência abem: 
COVID-19" para potenciar uma resposta 
solidária mais alargada aos desafios e 
problemas gerados pela pandemia; 

 
D. No âmbito desta nova resposta foi organizado 

o Programa "Vacinação SNS Local" com 
objetivo de proteger os mais vulneráveis, 
nomeadamente as pessoas com idade igual 
ou superior a 65 anos, através da promoção 
da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas 
farmácias comunitárias que cumpram os 
requisitos de participação; 

 
E. O Município de Loures entendeu dar o seu 

apoio ao Programa "Vacinação SNS Local" 
para, no contexto da pandemia COVID-19, 
ampliar os meios e recursos disponíveis para 
proteção dos seus munícipes com idade mais 
avançada, no âmbito da vacinação contra a 
gripe sazonal; 
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F. A celebração do protocolo, se verificou 
inadiável, não sendo possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal, 
proferi despacho de aprovação da proposta 
em 15 de outubro de 2020, com fundamento 
em circunstância excecional e urgente, ao 
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
ratificar o meu despacho de aprovação da 
celebração de Protocolo entre o Município de 
Loures, a Associação Nacional das Farmácias e a 
Associação Dignitude, no âmbito do Programa 
"Vacinação SNS Local". 

 
 

Loures, 15 de outubro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento Protocolo 
entre o Município de Loures, a Associação 
Nacional das Farmácias e a Associação Dignitude, 
no âmbito do Programa "Vacinação SNS Local" 
encontra-se disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

ASSOCIATIVISMO 
 

Proposta de transferência de verbas, no âmbito 
das medidas de apoio financeiro excecional ao 
Movimento Associativo Popular do Concelho de 
Loures deliberadas na 67.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 29 de 
julho de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 498/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na 67.ª Reunião Ordinária do Executivo 

Municipal, realizada a 29/07/2020, foi 
deliberada a aprovação de medidas de apoio 
financeiro excecional, num valor máximo 
global de 170.000,00 € (cento e setenta mil 
euros) e respetivos critérios de atribuição 
(deliberação n.º 378/2020), às associações 
culturais, recreativas, desportivas e juvenis do 
Concelho, no âmbito dos graves 
constrangimentos provocados pela pandemia 
de COVID-19, ao nível do seu funcionamento 
e atividade; 

 
B. Se candidatam a apoio, nesta fase, 18 

associações concelhias, apresentando 
comprovativos de despesas pagas ou em 
pagamento, no período temporal mencionado 
na deliberação supramencionada; 
 

 
 
C. A concessão imediata deste apoio é imperiosa 

e urgente para a viabilidade e retoma da 
atividade associativa das entidades. 

 
 
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 o) e 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 29.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, o pagamento dos valores 
indicados no quadro infra às associações que 
apresentaram a sua candidatura, reunindo os 
devidos requisitos: 
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NIF Associações Valor 

de Comparticipação 
de Despesas de Água, 

Eletricidade 
e Comunicações 
(50% dos valores 

apresentados, 
num máximo 

de 200,00 E/mês) 

Total de Rendas 
(num máximo 

de 200,00 E/mês) 

Total 
a comparticipar 

501132805 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 
501163158 Sociedade Columbófila de Sacavém 89,91 € 0,00 € 89,91 € 
501424539 Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 127,73 € 0,00 € 127,73 € 
503107314 AMRT - Associação para a Mudança 

e Representação Transcultural 
 

0,00 € 
 

1.000,00 € 
 

1.000,00 € 
500972052 Corpo Nacional de Escutas 

495-Santo António dos Cavaleiros 
 

126,84 € 
 

0,00 € 
 

126,84 € 
500972052 Corpo Nacional de Escutas 

594-Camarate 
 

146,10 € 
 

0,00 € 
 

146,10 € 
513179097 Casa do Sport Lisboa e Benfica de Loures 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 
501855521 Clube de Foot-Ball Os Bucelenses 422,55 € 215,00 € 637,55 € 
506550796 Núcleo Sportinguista de Bucelas 457,16 € 800,00 € 1.257,16 € 
503536202 Associação Cultural e Recreativa da Mealhada 97,34 € 650,00 € 747,34 € 
506729621 Teatro Nacional de Rua 

Associação Portuguesa das Artes 
e Teatro de Rua 

 
 

161,05 € 

 
 

0,00 € 

 
 

161,05 € 
504895869 Motoclube do Oriente 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00 € 
501143416 Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Sacavém 
 

1.000,00 € 
 

0,00 € 
 

1.000,00 € 
510302980 Associação Plasticena 0,00 € 161,14 € 161,14 € 
501680683 Grupo Familiar Olival do Covo 191,48 € 115,23 € 306,71 € 
508425328 Linha de Defesa 

Associação de Defesa do Ambiente de Loures 
 

27,92 € 
 

0,00 € 
 

27,92 € 
501429255 Sociedade Recreativa da Manjoeira 685,40 € 0,00 € 685,40 € 
510701027 AESS - Associação Economia Solidária 

e Sustentável 
 

314,72 € 
 

1.000,00 € 
 

1.314,72 € 
Total 5.848,20 € 4.941,37 € 10.789,57 € 

 
Loures, 13 de outubro de 2020 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição 
Dias) 

 
 
 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro às 
Associações dinamizadoras das “Cegadas” em 
Loures nos festejos de Carnaval de 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 499/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações no âmbito das tradições culturais 
regionais, visando a sua revitalização, 
preservação e divulgação; 

 
 

 
 
 
B. No contexto dos festejos de carnaval na 

Região Saloia, as cegadas assumem especial 
relevância no âmbito dessas tradições; 

 
C. A União Cultural Recreativa e Desportiva de 

Ponte de Lousa, com o NIF 501994564, o 
Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
com o NIF 501140832, a SFUP - Sociedade 
Filarmónica União Pinheirense, com o NIF 
501441646, o Clube Samaritanos do Barro, 
com o NIF 501927190 e a Sociedade 
Recreativa e Cultural de Ribas de Baixo, com 
o NIF 502623489, realizaram cegadas nos 
festejos de Carnaval de 2020, contribuindo 
assim para a revitalização desta antiga prática 
cultural. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a atribuição de apoio financeiro no 
valor de 300,00 € (trezentos euros) a cada uma 
das associações suprarreferidas, no âmbito da 
revitalização das cegadas em Loures. 

 
 

Loures, 8 de outubro de 2020 
 

O Vice-Presidente  
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da alteração do preço de 
venda ao público, dos vinhos do produtor Enovalor 
- Agroturismo Unipessoal Lda., na Loja do Museu 
do Vinho e da Vinha, em Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 500/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, 

atribuições no domínio da cultura e do fomento 
ao crescimento económico; 

 
B. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 

Bucelas divulga e comercializa vinhos e 
produtos locais dos produtores de Bucelas, em 
regime de consignação, desde 9 de novembro 
de 2014 (proposta de deliberação n.º 
473/2014, aprovada na Reunião de Câmara 
realizada em 29/10); 

 
C. A Enovalor - Agroturismo Unipessoal Lda., 

veio, por documento registado sob o webdoc 
n.º E/86363/2020, requerer a alteração do 
valor fixado na deliberação 330/2020, 
aprovada na 65.ª Reunião Ordinária do 
Executivo Municipal, realizada a 01/07/2020, 
para o vinho Quinta do Boição Vinhas Velhas - 
Grande Reserva Branco 750 ml de 15,00 € 
(quinze euros) para 19,99 € (dezanove euros e 
noventa e nove cêntimos), nos termos 
previstos no respetivo contrato de 
consignação. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. 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 e com o previsto no n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 
aprovação da alteração do preço de venda ao 
público, dos vinhos do produtor Enovalor - 
Agroturismo Unipessoal Lda., nos termos do 
documento registado sob o webdoc n.º 
E/86363/2020. 

 
 

Loures, 8 de outubro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de bens móveis destinados a 
incorporação no acervo museológico e documental 
da Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 501/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No segundo quadrimestre de 2020, os Museus 

Municipais de Loures foram contactados por 
diversos particulares, manifestando a intenção 
de doar ao Município os objetos constantes da 
lista em anexo à informação registada com o 
n.º E/92249/2020; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

dos museus municipais e centros de 
documentação, permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais, e assim, alargar a diversidade 
da oferta e divulgação da história e do 
património museológico concelhio; 
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D. A incorporação por doação encontra-se 
regulada no artigo 15.º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da Política de Incorporações do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e do Museu 
Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) 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, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o n.º E/92249/2020, com o 
valor total de 9.145,00 € (nove mil cento e 
quarenta e cinco euros) e que se destinam a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 

 
 

Loures, 8 de outubro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

LISTAGEM 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM 
 

RESERVAS 
 
 

DOADOR: Fernando Varandas de Sousa 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 
1 Jarra 
(homenagem ao Eng.º Varandas de Sousa) 

 
500,00€ 

 
 
 
 
DOADOR: Hector Castro 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 
1 Chávena para chá com pires, motivo Violeta 
e marca estampada Real Fábrica de Sacavém 

 
30,00 € 

1 Molheira, motivo Estátua, formato oitavado, 
sem marca 

 
30,00 € 

 
 
 
DOADORA: Maria Madalena Fernandes 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 
1 Travessa, marca Bengali BFK 80,00 € 
2 Travessas, motivo Júpiter, 
marca Gilman & Cta. 

200,00 € 
(100,00 €/unidade) 

1 Travessa, motivo Cintra, marca Sacavém 120,00 € 
1 Travessa, motivo Faisão 
marca Real Fábrica de Sacavém BHS & C.ª 

 
150,00 € 

3 Travessas, marca Coroa/granito 450,00 € 
(150,00 €/unidade) 

1 Travessa, motivo Excelsior, 
marca Gilman & Cta. 

 
100,00 € 

1Travessa, sem marca 80,00 € 
1 Travessa, faiança Ratinho 150,00 € 
2 Travessas, motivo Estátua, 
marca Gilman & Cta. 

150,00 € 
(75,00/unidade) 

1 Travessa, motivo Metz, 
marca Fábrica de Sacavém 

 
150,00 € 

1 Travessa, Fábrica de Alcântara 80,00 € 
1 Terrina e travessa, 
marca England W.N. Grindley & Ca 

 
100,00 € 

1 Travessa (de terrina), 
marca England W.N. Grindley & Ca 

 
50,00 € 

1 Terrina, marca E. Candal 40,00 € 
1 Travessa, motivo Estátua, formato Paris, 
sem marca 

 
120,00 € 

3 Travessas, motivo Estátua, 
Fábrica Corticeira 

90,00 € 
(30,00 €/unidade) 

2 Travessas, motivo Amélia, 
marca Gilman & Cta. 

150,00 € 
(75,00 €/unidade) 

1 Travessa, com n.º 5 gravado 75,00 € 
1 Travessa, motivo Rio, marca Gilman & Cta. 100,00 € 
1 Travessa, formato Aldeia, 
marca Gilman & Cta. 

 
75,00 € 

1 Travessa, motivo Cravinas 
 marca Real Fábrica de Sacavém 

 
150,00 € 

1 Travessa, motivo Ornato, 
marca Real Fábrica de Sacavém B.H.S & C.ª 

 
150,00 € 

2 Terrinas, formato Paris, 
marca Gilman & Cta. 

200,00 € 
(100,00 €/ unidade) 

1 Terrina, motivo Júpiter, formato Inglês, 
marca Gilman & Cta. 

 
100,00 € 

1 Terrina, motivo Estátua, formato Popular, 
marca Gilman & Cta. 

 
50,00 € 

1 Terrina, motivo Estátua, sem marca 40,00 € 
1 Terrina, motivo Amélia, sem marca 60,00 € 
1 Terrina, motivo Cravinas, 
marca Real Fábrica de Sacavém G. & Cª 
em Cta. 

 
 

120,00 € 
1 Prato de terrina, 
marca Real Fábrica de Sacavém G. & C.ª 
em Cta. 

 
 

75,00 € 
1 Prato coberto, Fábrica de Massarelos 80,00 € 
1 Prato coberto, marca Krauthelm 80,00 € 
1 Prato coberto, formato Inglês, sem marca 80,00 € 
1 Prato coberto, decoração n.º 918, 
Fábrica de Alcântara 

 
80,00 € 

1 Prato coberto (sem tampa), motivo Metz, 
marca Fábrica de Sacavém 

 
50,00 € 

2 Saladeiras, marca Gilman & Cta. 50,00 € 
(25,00 €/unidade) 

1 Saladeira, decoração Torre de Belém, 
sem marca 

 
30,00 € 

1Saladeira, sem marca 20,00 € 
1 Chávena para chá com pires, 
Motivo Estátua, marca Gilman & Cta. 

 
10,00 € 

1 Chávena para chá com pires, 
marca Gilman & Cta. 

 
10,00 € 

1 Chávena para chá com pires, 
formato Ourique, marca Gilman & Cta  

 
10,00 € 

1 Chávena para chá com pires, 
decoração n.º 944, motivo Granja, 
marca Gilman & Cta 

 
 

10,00 € 
2 Chávenas para chá com pires, 
marca Coimbra-Portugal 

15,00 € 
(7,50 €/unidade) 

1 Chávena para chá com pires, marca Lufapo 7,50 € 
2 Chávenas para chá com pires, 
marca Lusitânia 

 
7,50 € 
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1 Chávena para chá, 
decoração Café Santana, marca Lusitânia 

 
10,00 € 

2 Chávenas para chá, sem marca 10,00 € 
(5,00 €/ unidade) 

1 Prato de cozinha, decoração n.º 874, 
marca Gilman & Cta. 

 
60,00 € 

1 Prato de cozinha, 
decoração Torre de Belém, sem marca 

 
60,00 € 

2 Pratos de cozinha, marca não identificada 60,00 € 
(30,00 €/unidade) 

1 Prato para sopa, faiança "Ratinho” (?) 40,00 € 
1 Prato para sobremesa, faiança "Ratinho"(?) 30,00 € 
5 Pratos rasos, motivo Estátua, 
marca Gilman &Cta. 

100,00 € 
(20,00 €/unidade) 

4 Pratos rasos, motivo Estátua, 
marca Real Fábrica de Sacavém B.H.S.& C.ª 

120,00 € 
(30,00 €/unidade) 

2 Pratos rasos, motivo Estátua, 
marca Real Fábrica de Sacavém 

60,00 € 
(30,00 €/unidade) 

2 Pratos rasos, 
marca Fábrica de Louça de Sacavém 

60,00 € 
(30,00 €/unidade) 

4 Pratos para sopa, motivo Estátua, 
marca Gilman & Cta. 

80,00 € 
(20,00€/unidade) 

1 Prato para sopa, motivo Estátua, 
marca Sacavém 

 
15,00 € 

1 Prato para sopa, motivo Estátua, 
marca Stone China J.B. 

 
30,00 € 

1 Prato para fruta, motivo Estátua, 
marca Gilman & Cta. 

 
10,00 € 

1 Prato para sopa, motivo Metz, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato raso, motivo Lilian, 
marca Real Fábrica de Sacavém 

 
30,00 € 

1 Prato raso, marca Benchaya 20,00 € 
2 Pratos, motivo Júpiter, marca Gilman & Cta. 40,00 € 
2 Pratos, motivo Júpiter, marca Copenhaga 30,00 € 

(15,00 €/unidade) 
1 Prato raso, marca Alexandra H & C 20,00 € 
1 Prato raso, decoração n.º 918, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

2 Pratos rasos, 
marca Kensington Staffordsnine 

40,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato para sopa, motivo Chinez, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

10 Pratos, motivo Beira, marca Gilman & Cta. 200,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato, motivo Beira, 
marca Real Fábrica de Sacavém, B.H.S & C.ª 

 
30,00 € 

3 Pratos, motivo Bussaco, 
marca Gllman & Cta. 

60,00 € 
(20,00 €/unidade) 

5 Pratos, motivo Faisão, marca Gilman & Cta. 100,00 € 
(20,00 €/unidade) 

3 Pratos, motivo Faisão, 
marca Real Fábrica de Sacavém B.H.S. & C.ª 

90,00 € 
(30,00 €/unidade) 

3 Pratos rasos, marca Gllman & Cta. 60,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato raso, motivo Reino, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato para sopa, motivo Epopeia, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato para sopa, motivo Barcelos, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

6 Pratos, motivo Chorão, 
marca Gilman & Cta. 

120,00 € 
(20,00 €/unidade) 

2 Pratos, motivo Chorão, 
marca Fábrica de Sacavém 

60,00 € 
(30,00 €/unidade) 

1 Prato raso, decoração n.º 549, 
marca Gllman & Cta. 

 
20,00 € 

5 Pratos, motivo Ornato, 
marca Real Fábrica de Sacavém B.H.S. C.ª 

150,00 € 
(30,00 €/unidade) 

1 Prato raso, marca Bengali BFK 20,00 € 
7 Pratos, decoração flores rosa e abas 
amarelas, marca Coroa/granito 

210,00 € 
(30,00 €/unidade) 

1 Prato, motivo Cravinas, 
marca Coroa/granito 

 
30,00 € 

2 Pratos para sopa, Fábrica de Massarelos 40,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato para sopa, formato Berlim, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato, formato Berlim, marca Coroa/granito 30,00 € 
2 Pratos rasos, 
marca Âncora/Fábrica de Sacavém 

60,00 € 
(30,00 €/unidade) 

4 Pratos rasos, formato Espiga, 
marca Gilman & Cta. 

80,00 € 
(20100 €/unidade) 

4 Pratos rasos, decoração grinaldas rosas, 
marca Gilman & Cta. 

80,00 € 
(20,00 €/unidade) 

3 Pratos, motivo Amélia, marca Sacavém 90,00 € 
(30,00 €/unidade) 

1 Prato raso, decoração dourada, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato raso, decoração azevinhos, 
sem marca 

 
15,00 € 

1 Prato raso, motivo Brazil, 
marca Gilman & Cta, 

 
20,00 € 

1Prato para sopa, decoração n.º 5021, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

2 Pratos para sopa, motivo Excelsior/Faisão, 
marca Gilman & Cta. 

40,00 € 
(20,00 €/unidade) 

14 Pratos, decorações florais, 
marca Gilman & Cta. 

280,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato raso, decoração n.º 325, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

1 Prato, motivo Alcobaça, 
marca Gilman & Cta. 

 
20,00 € 

5 Pratos rasos, Fábrica de Alcântara 100,00 € 
(20,00 €/unidade) 

1 Prato raso, formato Leiria, 
marca Fábrica de Loiça de Sacavém 

 

1 Malga, decoração Quinta n.º 7, 
marca Gilman & Cta. 

 
30,00 € 

1 Jarro, decoração Quinta n.º 7, 
marca Gilman & Cta. 

 
30,00 € 

1 Tigela, Fábrica de Massarelos 20,00 € 
1 Taça para caldo com prato, 
marca Gilman & Cta. 

 
30,00 € 

1 Taça para caldo, marca Estatuária Coimbra 20,00 € 
1 Leiteira, marca Massarelos/Lusitânia 20,00 € 
1 Bule, marca Massarelos/Lusitânia 25,00 € 
3 Chávenas para chá com pires, 
marca Massarelos/Lusitânla 

30,00 € 
(10,00 €/unidade) 

7 Pires, motivo Estátua, marca Gilman & Cta. 35,00 € 
(5,00 €/unidade) 

1 Açucareiro, Fábrica de Massarelos 20,00 € 
1 Pote em barro vermelho, sem marca 20,00 € 
1 Jarro em barro vermelho, sem marca 20,00 € 
Serviço de chá, motivo oriental, 
marca Gilman & Cta.: 

 

1 Bule 40,00 € 
1 Açucareiro 30,00 € 
6 Chávenas para chá com pires 120,00 € 

(20,00 €/unidade) 

Serviço de chá, marca LUFAPO  
1 Bule 40,00 € 
1 Açucareiro 30,00 € 
1 Leiteira 20,00 € 
11 Chávenas para chá com pires 220,00 € 

(20,00 €/unidade) 

TOTAL 8.485,00 € 
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MUSEU OE CERÂMICA DE SACAVÉM 
 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
MANUEL JOAQUIM AFONSO 

 
DOADOR: Hector Castro 

 
DESIGNAÇÃO VALOR 

1 Fatura da Fábrica de Loiça de Sacavém  30,00 € 
1 Recibo da Fábrica de Loiça de Sacavém 30,00 € 
 
 
DOADORA: Maria Madalena Fernandes 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 
2 Livros "Faiança Portuguesa. 
Séculos XVIII e XIX" 
de Artur de Sandão - Volumes 1 e 2 

 
 

200,00 € 
1 Livro "Cerâmica Portuguesa" 
de José Queirós 

 
100,00 € 

1 Livro "Fábrica de Louça de Sacavém" 
de Ana Paula Assunção 

 
100,00 € 

2 Álbuns de fotografias de peças em 
cerâmica 

(coleção José Francisco Fernandes Júnior 
e Madalena Fernandes) 

 
200,00 € 

(100,00 €/unidade) 

TOTAL: 660,00 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação do Acordo de Colaboração 
a celebrar com a Blueotter Circular, S.A. e das 
Normas de Participação referentes à 14.ª edição 
do Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, 
nas modalidades Poesia e Jovens 
Talentos/Poesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 502/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A promoção e o apoio a atividades de 

natureza cultural são competências das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios das respetivas populações; 

 
B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho visa, nas quatro modalidades que 
atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, 
Jovens Talentos - Poesia, Jovens Talentos - 
Prosa de Ficção), incentivar a produção 
literária em Língua Portuguesa, premiando 
obras inéditas de autores portugueses; 

 
C. Este Prémio pretende homenagear a memória 

da escritora e ativista feminina que, ao longo 
da sua vida, contribuiu para a dinamização 
cultural do Município; 

 

D. A consolidação nacional deste prémio, 
instituído desde 1993, é notória quer no 
número de trabalhos a concurso, quer no 
mercado livreiro nacional; 

 
E. A Blueotter Circular, S.A. pretende formalizar 

uma colaboração com o Município que 
contemple a 14.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho para os biénios 
2020/2021 e 2021/2022, na modalidade de 
Poesia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. 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, aprovar: 
 
1. o acordo de colaboração a celebrar com a 

Blueotter Circular, S.A.; 
 
2. as Normas de Participação referentes à 14.ª 

edição do Prémio Literário Maria Amália Vaz 
de Carvalho, na modalidade de Poesia. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
a celebrar entre 

o Município de Loures 
e a Blueotter Circular, S.A. 

 
Considerando que: 
 
I. A promoção e o apoio a atividades de 

interesse municipal são uma das 
competências das autarquias na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos 
das respetivas populações. 

 
II. As autarquias desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento e incremento 
da cultura e, de forma a atingir os seus 
objetivos, necessitam de conjugar esforços 
com várias entidades públicas e privadas. 

 
III. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho tem como finalidade incentivar a 
produção literária em Língua Portuguesa, 
premiando obras inéditas de autores de 
nacionalidade portuguesa ou naturalizados. 



 

 
N.º 21 

 

 
 

21 de OUTUBRO 
de 2020 

 
 
 
 

24 

 

IV. Este Prémio pretende homenagear a memória 
da escritora e ativista que, ao longo da sua 
vida, contribuiu para a dinamização cultural do 
concelho. No Palácio de Pintéus, onde viveu, 
foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 
primavera de Mulher, publicada em 1867. 

 
V. Existe um interesse recíproco na definição dos 

termos de cooperação entre as duas partes, 
por meio da celebração de um acordo de 
colaboração que vise a realização do Prémio 
Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, nas 
suas várias vertentes. 

 
 
O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito 
Público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2675-501, Loures, através do seu 
órgão executivo, Câmara Municipal de Loures, 
representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 
Soares, adiante designado por Primeiro 
Outorgante 
 
e a Blueotter Circular, S.A., com o NIF 514999713, 
com sede na Rua Miguel Bombarda, n.º 71, em 
Sacavém e neste ato representado por Dr. ……... 
e Dr. ……… , na qualidade de Administradores, 
adiante designados por Segundo Outorgante. 
 
Celebram o presente acordo, nos termos exarados 
nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente acordo de colaboração tem por objeto 
a cooperação entre os dois outorgantes no âmbito 
da realização da 14.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, nos biénios de 
2020/2021, na modalidade “Poesia” e no biénio de 
2021/2022, na modalidade “Jovens Talentos - 
Poesia”. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a: 
 
1. Divulgar o apoio concedido pelo segundo 

outorgante mediante menção expressa nos 
suportes gráficos de promoção ou divulgação 
do evento, bem como, em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação; 

 
2. Garantir, para a realização da 14.ª edição do 

Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, nas duas modalidades indicadas na 
cláusula 1.ª: 

a) A elaboração das Normas de Participação do 
Prémio Literário, bem como preparação do 
processo de aprovação em reunião de 
Câmara; 

b) A receção dos trabalhos; 
c) Os contactos para a constituição do Júri; 
d) A reunião de avaliação dos trabalhos; 
e) O pagamento aos elementos do Júri; 
f) A redação e publicação de anúncio no Jornal 

de Letras. 
 
3. Organizar as sessões de entrega dos prémios; 
 
4. Organizar uma visita guiada ao Museu 

Municipal de Loures para os colaboradores da 
Blueotter Circular S.A., em data a acordar por 
ambos os outorgantes; 

 
5. Promover uma sessão dos Sábados em Cheio 

destinada aos filhos dos colaboradores da 
Blueotter Circular S.A., em data a acordar por 
ambos os outorgantes. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Apoiar o Município de Loures na concretização 

do evento; 
 
2. Atribuir a totalidade dos prémios aos 

vencedores da 14.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, modalidade 
“Poesia” em 2020/2021, no valor de 3.000,00 
€ (três mil euros) e na modalidade “Jovens 
Talentos - Poesia, em 2021/2022, no valor de 
1.000,00 € (mil euros). 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação e 
execução do presente acordo de colaboração, 
bem como a integração de lacunas, serão 
resolvidas por acordo entre os outorgantes. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Incumprimento das obrigações) 

 
O incumprimento das obrigações previstas, pelas 
partes, confere à parte não faltosa a possibilidade 
de resolver o presente acordo de colaboração, 
mediante mera comunicação escrita. 
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Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
O presente acordo entra em vigor na data da sua 
assinatura sendo válido até à concretização dos 
objetivos nele definidos. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Foro) 

 
É competente para resolver os litígios emergentes 
deste acordo de colaboração o Foro da comarca 
de Loures. 
 
 
O presente acordo de colaboração que vai ser 
assinado pelas partes consta de dois exemplares, 
ambos fazendo igualmente fé, e ficando um 
exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, XXX de XXXX de 2020 
 
 

Município de Loures 
 

_________________ 
 

(Dr. Bernardino Soares) 
 
 

Blueotter Circular, S.A. 
 

__________________ 
 
 
 

Proposta de texto das Normas de Participação 
14.ª Edição 

Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho 
Poesia 

2020/2021 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, instituído pela Câmara Municipal de 
Loures, pretende homenagear a memória da 
escritora e ativista que, ao longo da sua vida, 
contribuiu para a dinamização cultural do 
concelho. No Palácio de Pintéus, onde viveu, 
foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 
primavera de Mulher, editada em 1867. 
Este Prémio tem como finalidade incentivar a 
produção literária em língua portuguesa, 
premiando obras inéditas de autores de 
nacionalidade portuguesa ou naturalizados, 
numa das seguintes modalidades: 

 

» Poesia 
» Jovens Talentos - Poesia 
» Prosa de Ficção 
» Jovens Talentos - Prosa de Ficção 

 
 
2. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho, no biénio 2020/2021 será na 
modalidade Poesia. O Prémio tem o valor de 
3.000,00 € (três mil euros) e conta com o 
patrocínio da empresa Blueotter Circular, S.A.. 

 
3. A participação neste Prémio pressupõe a 

aceitação, por parte dos concorrentes, das 
normas de participação. 

 
4. Os trabalhos a concurso serão identificados 

com pseudónimo nunca antes utilizado. 
Os dados pessoais de identificação civil 
(identificação completa do(a) autor(a), morada, 
data de nascimento, telefone/telemóvel e 
endereço eletrónico), a comprovar 
posteriormente sob pena de exclusão, terão 
de ser entregues em envelope fechado, tendo 
no exterior apenas o título e o pseudónimo 
utilizado. 
Com o envio da fotocópia do cartão de 
cidadão, ou equivalente, presume-se o 
consentimento, por parte do titular, da sua 
reprodução, comprovando-se assim, de 
imediato, todos os requisitos de admissão a 
concurso. 

 
5. As obras concorrentes deverão respeitar as 

seguintes práticas gerais: 
 
a) O texto deve vir processado em word, 

recomendando-se a utilização da fonte Arial, 
tamanho 11, impresso em folhas de formato 
A4, com o mínimo de 30 páginas; 

b) As páginas devem estar devidamente 
numeradas e agrupadas (agrafadas ou com 
outro tipo de encadernação), trazendo na capa 
o título da obra e o pseudónimo do autor; 

c) As obras devem ser enviadas em número de 
quatro exemplares. 

 
6. No caso de um concorrente apresentar mais 

do que um trabalho, deverá remetê-los em 
separado, subscritos por pseudónimos 
diferentes. 

 
7. Ao mesmo autor não poderão ser atribuídos 

dois prémios consecutivos, seja na mesma 
modalidade ou em modalidade diferente. 
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8. O prazo de entrega dos originais concorrentes 
termina no dia 31 de dezembro de 2020. 
No caso de obras enviadas pelo correio, será 
considerada a data limite de 31 de dezembro 
de 2020, do carimbo dos CTT. Os trabalhos 
concorrentes poderão ser entregues em mão 
ou enviados pelo correio; 

 
a) Em mão: 
 
Biblioteca Municipal José Saramago 
Rua 4 de outubro, n.º 19 
2670-466 Loures 
GPS: N 38.º 49’39. 4“ W 009lº 10’ 16.1 
211 151 262/66 
 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos 
Avenida James Gilman, n.º 18 
2665-068 Sacavém 
GPS: N 38.º 79’28.54” W - 9.º 10’ 48.99 
211 150 665 
 
 
b) Via correio: Por carta registada com aviso de 

receção 
 
Câmara Municipal de Loures 
Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho 
Rua Frederico Tarré, n.º 5 - r/c 
2674-501 LOURES 
 
9. Durante o mês de janeiro de 2021 será 

divulgada publicamente (no site do município 
de Loures) a listagem dos trabalhos aceites a 
concurso, com os respetivos pseudónimos. 

 
10. O Prémio será entregue em sessão pública, 

na Biblioteca Municipal José Saramago, no dia 
27 de março de 2021 - e divulgado nos órgãos 
de comunicação social. 

 
11. O júri, nomeado pela entidade organizadora, 

será constituído por dois elementos de 
reconhecido mérito, no âmbito da 
escrita/crítica literária ou do ensino da 
literatura, e um elemento da APE - Associação 
Portuguesa de Escritores. 
O Júri será secretariado por dois elementos da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
12. Nenhum elemento do júri ou do seu 

secretariado poderá ser concorrente ao 
Prémio. 

 
13. As deliberações do Júri serão tomadas por 

maioria. 
 
14. O Prémio não deverá ser atribuído ex aequo, 

nem serão atribuídas menções honrosas. 
 

15. O júri poderá não atribuir o Prémio se 
entender que as produções literárias não 
possuem o nível exigido. 

 
16. Os membros do júri não terão acesso aos 

dados pessoais dos autores, cabendo à 
entidade organizadora zelar pela manutenção 
do sigilo durante todo o processo de 
apreciação e avaliação dos trabalhos. No 
processo de concurso só será aberto o 
envelope que contenha a identificação do 
autor premiado. Os restantes só serão abertos 
por solicitação dos interessados na devolução 
dos trabalhos, ou outra finalidade, devendo, na 
ocasião, fazer prova da sua identidade. 

 
Só será possível haver notificação aos autores 
das obras concorrentes não premiadas, 
perante solicitação dos próprios. 
 

17. Em caso de edição, deverá ser referenciada, 
em local devidamente destacado do volume, a 
menção “Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho - Câmara Municipal de Loures”. 
A Câmara Municipal de Loures compromete-se 
a adquirir ao editor 200 (duzentos) exemplares 
do original premiado, caso seja editado no 
prazo de dois anos (até final do ano civil), a 
partir da data de atribuição do Prémio. 

 
18. As obras não premiadas poderão ser 

levantadas pelos autores na Biblioteca 
Municipal José Saramago, em Loures, até dois 
meses após a divulgação da deliberação do 
júri, prazo findo o qual se procederá à sua 
destruição. 

 
19. O não cumprimento do enunciado destas 

normas de participação levará à exclusão da 
participação neste Prémio Literário. 

 
20. Os casos omissos nestas normas de 

participação serão resolvidos pela entidade 
organizadora. 
Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 
Contactos e informações: 211 151 262/66 
bmjs@cm-loures.pt 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 54645/LA/L/N/2008 
Administração Conjunta da AUGI do Bairro 
Novo do Penedo 
Proposta de aprovação da proposta de 
improcedência da única reclamação apresentada 
na fase de consulta pública, de aprovação do 
projeto de reconversão, na modalidade de 
operação de loteamento e respetivas condições, e 
de aprovação das condições de apresentação dos 
projetos de infraestruturas urbanísticas e da 
execução das respetivas obras, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 503/2020 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Novo do Cerieiro/Penedo, Montemor, a 
sua correta instrução e a recolha de pareceres 
favoráveis das entidades que, no âmbito da 
Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, têm de emitir 
parecer; 

 
B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria n.º 49/2016, de 22 de 
março de 2016; 

 
C. A reclamação apresentada pela 

comproprietária do lote 1 do loteamento, no 
âmbito da consulta pública realizada; 

 
D. O referido na informação n.º 

28/DAUGI/ML/RMH/2020 e na do Chefe de 
Divisão n.º 36/DAUGI/RP/2020, quanto ao 
facto de estarem reunidas condições para se 
decidir sobre o projeto de loteamento desta 
AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto no art.º 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 

1. Aprovar a proposta de improcedência da única 
reclamação apresentada na fase de consulta 
pública; 

 
2. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
3. Aprovar as condições de apresentação dos 

projetos de infraestruturas urbanísticas e da 
execução das respetivas obras. 

 
 

Loures, 14 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 65467/LA/L/OR/2019 
Câmara Municipal de Loures 
Proposta de aprovação dos projetos de 
infraestruturas/análise das obras de urbanização, 
do valor das taxas urbanísticas devidas pela 
emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas e momento da sua liquidação, de 
homologação do auto de vistoria às obras de 
urbanização, de aprovação da receção provisória 
das obras de urbanização, com a emissão do 
alvará de licença de loteamento, e das condições 
para a receção definitiva, e de aprovação a 
emissão do alvará de licença de loteamento e das 
respetivas condições, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 504/2020 

 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

bairro da Fraternidade que está a ser 
desenvolvido por iniciativa municipal, com o 
apoio da administração conjunta, através da 
execução de operações de loteamento nas 
atuais 8 Células que compõem o bairro; 

 
B. A celebração do contrato de urbanização n.º 

80/2019 e o que resulta das obrigações das 
partes até à conclusão do processo de 
reconversão; 
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C. A anterior deliberação de reunião de Câmara 
de 06.11.2019, através da proposta n.º 
623/2019, sobre o projeto de loteamento da 
Célula-4; 

 
D. A realização da vistoria às obras de 

urbanização e a constatação do estado das 
mesmas; 

 
E. O referido na informação n.º 

19/DAUGI/PR/2020 e na do Chefe de Divisão 
n.º 33/DAUGI/RP/2020, quanto ao facto de 
estarem reunidas condições para se decidir 
sobre a emissão do alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.ºs 25.º a 29.º, conjugado com os 
art.ºs 31.º e seguintes da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar os projetos de infraestruturas/análise 

das obras de urbanização; 
 
2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas e momento da sua liquidação; 

 
3. Homologar o auto de vistoria às obras de 

urbanização; 
 
4. Aprovar a receção provisória das obras de 

urbanização, com a emissão do alvará de 
licença de loteamento e as condições para a 
receção definitiva; 

 
5. Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e as respetivas condições. 
 
 

Loures, 12 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Processo n.º 47709/RC/N/1988 
Associação de Moradores do Bairro Novo de 
Palhais 
Proposta de aprovação de alteração ao polígono 
da AUGI, de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, de aprovação das condições 
do licenciamento condicionado de operações 
urbanísticas/obras particulares, de aprovação de 
alguns projetos de infraestruturas, de renovação 
da autorização provisória para a execução das 
obras de urbanização referentes à conclusão das 
redes de infraestruturas com projeto aprovado e 
de aprovação das condições de apresentação dos 
restantes projetos de infraestruturas urbanísticas, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 505/2020 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Novo de Palhais, a sua correta 
instrução e a recolha de pareceres favoráveis 
das entidades que, no âmbito da lei 91/95 de 2 
de setembro, têm de emitir parecer; 

 
B. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
C. A anterior deliberação de reunião de Câmara 

de 22.07.2003, onde foi permitida a realização 
de importantes obras de urbanização; 

 
D. A ausência de qualquer reclamação ou 

sugestão no âmbito da consulta pública 
realizada; 

 
E. O referido na informação n.º 

95/DAUGI/JS/FV/2020 e na do Chefe de 
Divisão n.º 34/DAUGI/RP/2020, quanto ao 
facto de estarem reunidas condições para se 
decidir sobre o projeto de loteamento desta 
AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 

disposto no art.ºs 1.º, 24.º e 25.º, da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, subsidiariamente 
pelas disposições do DL n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, e nas 
condições expressas nas informações 
técnicas referidas, relativamente aos seguintes 
pontos: 
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1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; 
 
2. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
3. Aprovar as condições do licenciamento 

condicionado de operações urbanísticas/obras 
particulares; 

 
4. Aprovar alguns projetos de infraestruturas; 
 
5. Renovar a autorização provisória para a 

execução das obras de urbanização referentes 
à conclusão das redes de infraestruturas com 
projeto aprovado; 

 
6. Aprovar as condições de apresentação dos 

restantes projetos de infraestruturas 
urbanísticas. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 64257/LA/L/OR/2017 
Câmara Municipal de Loures 
Proposta de aprovação da apresentação do 
projeto de loteamento aos interessados, e de 
abertura do período de consulta/participação 
pública na solução urbanística adotada, pelo 
período de 30 dias, após notificação individual 
para o efeito, no âmbito da reconversão 
urbanística do Bairro da Portela da Azóia - UGT 
16, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 506/2020 

 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

bairro Portela da Azóia que está a ser 
desenvolvido por iniciativa municipal, sem o 
apoio da administração conjunta, através da 
execução de operações de loteamento nas 
atuais 16 Unidades de Gestão Territorial 
(UGT) que compõem o bairro; 

 

B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 
publicado a 18 de junho de 2015, assim como 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria n.º 49/2016, de 22 de 
março de 2016, possibilitando o início de 
novas operações, designadamente a presente, 
a qual foi adjudicada a equipa técnica externa 
em dezembro de 2017; 

 
C. A apreciação e discussão das fases anteriores 

do projeto, e a consulta das entidades 
externas, que consolidou a atual fase de 
anteprojeto, estando reunidas condições para 
a abertura do período de consulta/participação 
pública dos interessados na solução 
urbanística adotada; 

 
D. O referido na informação n.º 

43/DAUGI/JCM/RMH/2020 e na do Chefe de 
Divisão n.º 31/DAUGI/RP/2020, quanto ao 
facto de estarem reunidas condições para se 
decidir sobre o projeto de loteamento da UGT-
16. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 55.º do 
RMAUGI, aprovar a apresentação do projeto de 
loteamento aos interessados, e abertura do 
período de consulta/participação pública na 
solução urbanística adotada, pelo período de 30 
dias, após notificação individual para o efeito - 
alínea c) do n.º 2 do mesmo artigo. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1769-A/DOM 
Substituição das coberturas de fibrocimento 
nos edifícios escolares do Concelho 
Proposta de aprovação do Relatório Final de 
Análise das Propostas, e das adjudicações dos 
Lotes 1, 2, 3 e 4, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 507/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que, referente ao procedimento conforme 

aprovado na 67.ª Reunião de Câmara, de 
29/07/2020, está concluída a 2.ª Audiência 
Prévia Escrita dos Concorrentes no âmbito da 
empreitada denominada “Substituição das 
Coberturas de Fibrocimento nos Edifícios 
Escolares do Concelho”, nos termos e para os 
efeitos do artigo 147.º e do número 2 do artigo 
148.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual; 

 
B. O disposto na informação n.º 270/DO/PR 

(E/92707/2020); 
 
C. O disposto na informação n.º 272/DO/JA 

(E/93576/2020); 
 
D. O disposto na informação n.º 279/DO/JA, de 

2020.10.02 (E/98152/2020) com a proposta de 
aprovação de Relatório Final de Análise das 
Propostas e consequentes adjudicações. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º, e n.ºs 3 
e 4 do artigo 148.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas; 
 
2. As seguintes adjudicações: 
 
• LOTE 1 - adjudicação à empresa “Estrela do 

Norte - Engenharia e Construção S.A.”, com 
prazo de execução de 270 dias seguidos e no 
valor de 894.720,11 € (oitocentos e noventa e 
quatro mil, setecentos e vinte euros e onze 
cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor; 

 

• LOTE 2 - adjudicação à empresa “ISPT - 
Industrial Services, S.A.”, com prazo de 
execução de 270 dias seguidos e no valor de 
850.918,90 € (oitocentos e cinquenta mil, 
novecentos e dezoito euros e noventa 
cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor; 

 
• LOTE 3 - adjudicação à empresa “Tecnaco - 

Técnicos de Construção, S.A.”, com prazo de 
execução de 270 dias seguidos e no valor de 
778.586,84 € (setecentos e setenta e oito mil, 
quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e 
quatro cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor; 

 
• LOTE 4 - adjudicação à empresa “Estrela do 

Norte - Engenharia e Construção S.A.”, com 
prazo de execução de 270 dias seguidos e no 
valor de 834.658,11 € (oitocentos e trinta e 
quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito euros 
e onze cêntimos) acrescido de IVA, à taxa 
legal em vigor. 
 
 

3. A aprovação das minutas dos contratos em 
anexo. 

 
 

Loures, 16 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Dono de 
Obra, neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade ESTRELA DO NORTE, Engenharia e 
Construção, S.A., titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
e de pessoa coletiva número 507383125, com 
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sede na Rua Nossa Senhora do Livramento, 
número 133, Tocadelos, Freguesia de Lousa, 
Município de Loures, 2670-770 Lousa, endereço 
eletrónico geral@estreladonorte.pt, o capital social 
de 420.000,00 €, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Sintra, titular do Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas número 55080-
PUB, adiante designada por Segundo Contraente 
ou Empreiteiro, neste ato representada por 
..................., Segundo Outorgante, na qualidade 
de ………….. da mencionada sociedade, conforme 
…………… Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 6661-8032-5852, 
válida até 23 de abril de 2021. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de concurso público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 67.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 29 de julho de 2020, publicitado na II 
Série do Diário da República número 153, de 7 de 
agosto de 2020, e disponibilizado na mesma data 
na plataforma VortalNext, com a aprovação da 
adjudicação e da minuta de contrato, nos termos 
da deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua … .ª Reunião Ordinária realizada 
em ……. de 2020, que se rege pelas cláusulas 
seguintes e no omisso pelas disposições contidas 
no Código dos Contratos Públicos e legislação 
aplicável ao objeto do contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada de substituição das 
coberturas de fibrocimento nos edifícios escolares 
do Concelho, devendo ser executados os 
trabalhos, quanto à sua espécie e quantidade, 
definidos no mapa de trabalhos e todos os que 
possam considerar-se implicitamente incluídos de 
acordo com as peças que constituem o projeto e 
com as condições técnicas, respeitante aos Lotes 
1 e 4, a que corresponde: 
 
- Lote 1 - Substituição de coberturas em 

amianto da Escola Secundária do Arco-Íris na 
Portela; Escola Secundária de Sacavém; 
Escola Básica Bartolomeu Dias em Sacavém 
e Escola Básica Gaspar Correia na Portela; 

 
- Lote 4 - Substituição de coberturas em 

amianto do Jardim de Infância da Manjoeira; 
da Escola Básica de Bucelas; Escola Básica 
de São João da Talha, Bairro do Estacal Novo; 
Escola Secundária de São João da Talha e 
Escola Básica da Bobadela. 

 
2. A presente empreitada é executada nas 

condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, bem como nos erros e omissões, e 

nos esclarecimentos ao mesmo e demais 
elementos escritos, desenhados e 
patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto 
no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
Cláusula Segunda - 1. O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, definida nos Lotes 1 e 4, 
no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias 
seguidos, a contar da data da consignação ou da 
comunicação da aprovação do plano de 
segurança e saúde em obra, se esta for posterior. 
 
2. A execução das operações urbanísticas para os 
Lotes 1 e 4 só pode ocorrer em período de pausa 
e, ou interrupção escolar, podendo haver 
exceções em situações particulares, desde que 
garantidas as normas e desde que devidamente 
autorizados pelo Dono da Obra. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada é de: 
 
894.720,11 € (oitocentos e noventa e quatro mil, 
setecentos e vinte euros e onze cêntimos), 
acrescido do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, para o Lote 1; 
 
834.658,11 € (oitocentos e trinta e quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e oito euros e onze 
cêntimos), acrescido do IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, para o Lote 4; 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
 
- Lote 1 - classificação orgânica: 1002 

classificação económica: 07010305, 
classificação funcional: 2.1.1.101 e inscrito na 
Rúbrica do Plano Número: 2005 I14; 

 
- Lote 4- classificação orgânica: 1002 

classificação económica: 07010305, 
classificação funcional: 2.1.1.101 e inscrito na 
Rúbrica do Plano Número:2005 I14. 

 
3. Ao contrato foram atribuídas as fichas de 

compromisso: 
 
- com o número 2020/3772, datado 9 de 

outubro de 2020, para o Lote 1; 
 
- com o número 2020/3777, datado 9 de 

outubro de 2020, para o Lote 4. 
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Cláusula Quarta - Os pagamentos devidos serão 
efetuados nos termos definidos na Cláusula 34.ª e 
n.º 4 (Preço base e pagamentos) da Cláusula 55.ª, 
ambas do Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
………. , emitida em …………. , pelo …………. , 
com sede ……………… , no valor de 86.468,91 € 
(oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 
euros e noventa e um cêntimos), a favor do 
Município de Loures, correspondente a 5% do 
valor adjudicado para os Lotes 1 e 4. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
"Fórmula", nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 6/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª 
do Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Primeira - Foi designada pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o 
Engenheiro Paulino Reis. 
 
Cláusula Décima Segunda - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: …………………. 
 
ESTRELA DO NORTE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.: geral@estreladonorte.pt 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Dono de 
Obra, neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
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Sociedade ISPT - Industrial Services, S.A., titular 
do número único de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
503715450, com sede na Rua Dr. Mário Soares, 
35, Taguspark, 2740-119 Porto Salvo, endereço 
eletrónico ………….. , o capital social de 
201.521,00 €, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Sintra, titular do Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas número ……… , 
adiante designada por Segundo Contraente ou 
Empreiteiro, neste ato representada por ............... 
, Segundo Outorgante, na qualidade de ………. da 
mencionada sociedade, conforme ………. Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 6171-0411-2348, válida até 20 de agosto 
de 2021. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de concurso público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 67.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 29 de julho de 2020, publicitado na II 
Série do Diário da República número 153, de 7 de 
agosto de 2020, e disponibilizado na mesma data 
na plataforma VortalNext, com a aprovação da 
adjudicação e da minuta de contrato, nos termos 
da deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua … .ª Reunião Ordinária realizada 
em ………. de 2020, que se rege pelas cláusulas 
seguintes e no omisso pelas disposições contidas 
no Código dos Contratos Públicos e legislação 
aplicável ao objeto do contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada de substituição das 
coberturas de fibrocimento nos edifícios escolares 
do concelho, respeitante ao Lote 2, que 
corresponde à substituição de coberturas em 
amianto da Escola Básica de Apelação, Escola 
Secundária de Camarate; Escola Básica de 
Camarate e Escola Básica do Catujal, devendo ser 
executados os trabalhos, quanto à sua espécie e 
quantidade, definidos no mapa de trabalhos e 
todos os que possam considerar-se implicitamente 
incluídos de acordo com as peças que constituem 
o projeto e com as condições técnicas. 
 
2. A presente empreitada é executada nas 
condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, bem como nos erros e omissões, e 
esclarecimentos ao mesmo e demais elementos 
escritos, desenhados e patenteados, documentos 
que aqui se dão por integralmente reproduzidos e 
que ficam arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo com o 
previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 

Cláusula Segunda - 1. O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada definida no Lote 2, no prazo 
de 270 (duzentos e setenta) dias seguidos, a 
contar da data da consignação ou da comunicação 
da aprovação do plano de segurança e saúde em 
obra, se esta for posterior. 
 
2. A execução das operações urbanísticas para o 
Lote 2 só pode ocorrer em período de pausa e, ou 
interrupção escolar, podendo haver exceções em 
situações particulares, desde que garantidas as 
normas e desde que devidamente autorizados 
pelo Dono da Obra. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada respeitante ao Lote 2 é de 850.918,90 
€ (oitocentos e cinquenta mil, novecentos e 
dezoito euros e noventa cêntimos), acrescido do 
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor, se legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: - 
classificação orgânica: 1002 classificação 
económica: 07010305, classificação funcional: 
2.1.1.1 01 e inscrito na Rúbrica do Plano Número: 
2005 I 14. 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 
compromisso, com o número 2020/3774, datado 9 
de outubro de 2020. 
 
Cláusula Quarta - Os pagamentos devidos serão 
efetuados nos termos definidos na Cláusula 34.ª e 
n.º 4 (Preço base e pagamentos) da Cláusula 55.ª 
ambas do Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
…………... , emitida em…………… , pelo ………… 
, com sede ………….. , no valor de 42.545,94 € 
(quarenta e dois mil, quinhentos e quarenta e 
cinco euros e noventa e quatro cêntimos), a favor 
do Município de Loures, correspondente a 5% do 
valor adjudicado para o Lote 2. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
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Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
"Fórmula", nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 6/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª 
do Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Primeira - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o 
Engenheiro Paulino Reis. 
 
Cláusula Décima Segunda - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: ……………. 
 
ISPT - INDUSTRIAL SERVICES, S.A.: 
……………… 
 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Dono de 
Obra, neste ato representado por Bernardino José 
Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade TECNACO - Técnicos de Construção, 
S.A., titular do número único de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 
coletiva número 511237219, com sede no 
Caminho Velho da Chamorra, 25, 9020-274 
Funchal, endereço eletrónico ……… , o capital 
social de 201.521,00 €, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial e Automóvel 
do Funchal, titular do Alvará de Empreiteiro de 
Obras Públicas número 51169-PUB, adiante 
designada por Segundo Contraente ou 
Empreiteiro, neste ato representada por 
................... , Segundo Outorgante, na qualidade 
de …………. da mencionada sociedade, conforme 
…………….. Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 1371- 5372-4281, 
válida até 22 de novembro de 2020. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de concurso público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 67.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 29 de julho de 2020, publicitado na II 
Série do Diário da República número 153, de 7 de 
agosto de 2020, e disponibilizado na mesma data 
na plataforma VortalNext, com a aprovação da 
adjudicação e da minuta de contrato, nos termos 
da deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua … .ª Reunião Ordinária realizada 
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em ……… . de 2020, que se rege pelas cláusulas 
seguintes e no omisso pelas disposições contidas 
no Código dos Contratos Públicos e legislação 
aplicável ao objeto do contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada de substituição das 
coberturas de fibrocimento nos edifícios escolares 
do concelho, respeitante ao Lote 3, que 
corresponde à substituição de coberturas em 
amianto da Escola Básica Maria Veleda em Santo 
António dos Cavaleiros; Escola Básica Luís de 
Sttau Monteiro em Loures; Escola Secundária 
José Cardoso Pires em Santo António dos 
Cavaleiros e Escola Secundária José Afonso em 
Loures, devendo ser executados os trabalhos, 
quanto à sua espécie e quantidade, definidos no 
mapa de trabalhos e todos os que possam 
considerar-se implicitamente incluídos de acordo 
com as peças que constituem o projeto e com as 
condições técnicas. 
 
2. A presente empreitada é executada nas 
condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, bem como nos erros e omissões, e 
esclarecimentos ao mesmo e demais elementos 
escritos, desenhados e patenteados, documentos 
que, aqui se dão por integralmente reproduzidos e 
que ficam arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo com o 
previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Cláusula Segunda - 1. O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada definida no Lote 3, no prazo 
de 270 (duzentos e setenta) dias seguidos, a 
contar da data da consignação ou da comunicação 
da aprovação do plano de segurança e saúde em 
obra, se esta for posterior. 
 
2. A execução das operações urbanísticas para o 
Lote 3 só podem ocorrer em período de pausa e, 
ou interrupção escolar, podendo haver exceções 
em situações particulares, desde que garantidas 
as normas e desde que devidamente autorizados 
pelo Dono da Obra. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada respeitante ao Lote 3 é de 778.586,84 
€ (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e 
oitenta e seis euros e oitenta e quatro cêntimos), 
acrescido do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: 1002 classificação 
económica: 07010305, classificação 

funcional:2.1.1.1. 01 e inscrito na Rúbrica do Plano 
Número: 2005 I 14. 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 
compromisso, com o número 2020/3775, datado 
de 9 de outubro de 2020; 
 
Cláusula Quarta - Os pagamentos devidos serão 
efetuados nos termos definidos na Cláusula 34.ª e 
n.º 4 (Preço base e pagamentos) da Cláusula 55.ª 
ambas do Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
…………... , emitida em …………… , pelo 
………… , com sede ………….. , no valor de 
38.929,34 € (trinta e oito mil, novecentos e vinte e 
nove euros e trinta e quatro cêntimos), a favor do 
Município de Loures, correspondente a 5% do 
valor adjudicado para o Lote 3. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
"Fórmula", nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 6/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª 
do Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
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Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Primeira - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o 
Engenheiro Paulino Reis. 
 
Cláusula Décima Segunda - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: ………….. 
 
TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, 
S.A.: …………… 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E QUALIDADE 
 

Proposta de aceitação, a benefício do inventário, 
de 8 equipamentos informáticos de uso pessoal 
(computadores pessoais), para afetação ao uso 
por alunos em estabelecimentos de ensino do 
concelho 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 508/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A “SCIENCE4YOU, S.A.” e a “GELPEIXE - 

Alimentos Congelados, S.A.”, manifestaram a 
sua intenção na doação de computadores 
pessoais ao Município; 

 
B. A “SCIENCE4YOU, S.A.” propôs a doação de 

5 (cinco) equipamentos informáticos pessoais 
ASUS, com os números de série F4N0CV109 
277149, 280147, 26814F, 32114G e 424146; 

 
C. Por sua vez, a “GELPEIXE - Alimentos 

Congelados, S.A.” propôs a doação de 3 (três) 
equipamentos similares LENOVO, com 
números de série YE 00PVQA, 00PVPT e 
00PVQM; 

 
D. O Município tem interesse na mencionada 

doação, por se tratar de equipamentos 
informáticos necessários à resolução de 
necessidades tidas pelos estabelecimentos de 
ensino, mais concretamente ao acesso a este 
tipo de equipamentos por alunos mais 
carenciados; 

 
E. Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, compete à 
Câmara Municipal deliberar aceitar doações, 
legados e heranças a benefício de inventário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, aceitar a doação, ao Município 
de Loures, pela “SCIENCE4YOU, S.A.” e pela 
“GELPEIXE - Alimentos Congelados, S.A.”, a 
benefício do inventário, de 8 (oito) equipamentos 
informáticos de uso pessoal (computadores 
pessoais), melhor identificados na informação em 
anexo à presente proposta, com um valor 
patrimonial total atribuído de 1.781,20 € (mil, 
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setecentos e oitenta e um euros e vinte cêntimos), 
para afetação ao uso por alunos em 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 7 de outubro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 

 
 

Marca Nome 
Anteri

or 

Nome 
Atual 

Modelo Serial Processador RAM (Gb) HDD (Gb) x 
5400 
RPM 

ASUS TU18VNQ  F533MA-SX624WHI F4NOCV109 277149 CELERON 
N2840@2,16 GHZ 

4 500 

ASUS RVF3VUS CML280147 F533MA-SX624WHI F4NOCV109 280147 CELERON 
N2840@2,16 GHZ 

4 500 

ASUS JV2BO1G CML26814F F533MA-SX624WHI F4NOCV109 26814F CELERON 
N2840@2,16 GHZ 

4 500 

ASUS PIEKOAH CML32114G F533MA-SX624WHI F4NOCV109 32114G CELERON  
N2840@2,16 GHZ 

4 500 

ASUS V1CHRP8 CML424144 F533MA-SX624WHI F4NOCV109 42414G CELERON 
N2840@2,16 GHZ 

4 500 

LENOVO AOH7S13 CML00PVQA 80SG006HPG YE 00PVQA Atom x 5@1,44 GHz 4 SSD 60 Gb 
LENOVO 4V9E4IP CML00PVPT 80SG006HPG YE 00PVPT Atom x 5@1,44 GHz 4 SSD 60 Gb 
LENOVO MCIIVRBO CML00PVQM 80SG006HPG YE 00PVQM Atom x 5@1,44 GHz 4 SSD 60 Gb 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas, nos termos 
do previsto no protocolo celebrado, bem como 
transferência, a título excecional, para a União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 
no âmbito de encargos com transporte escolar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 509/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea 

gg), da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual, é competência do 
Município assegurar, organizar e gerir os 
transportes escolares; 

 
B. O Município de Loures e a União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal celebraram um protocolo, no ano letivo 
2017/2018, com o objetivo de suportar as 
despesas do transporte dos alunos do ensino 
básico, da área territorial da freguesia, que 
residam a menos de 2500 m da paragem de 
autocarro, desde que morem em locais não 
servidos por transportes públicos e cuja escola 
da área de residência se encontre a mais de 
3000m ou 4000m, sem ou com refeitório 
escolar; 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. Os pressupostos que estiveram subjacentes à 

celebração do referido protocolo mantêm-se e 
o mesmo continua em vigor; 

 
D. O Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio e o 

Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio, 
estabelecem limitações à lotação das viaturas, 
determinando que seja assegurada a lotação 
máxima de dois terços da capacidade do 
transporte; 

 
E. Para dar cumprimento a esta lotação das 

viaturas terá de se recorrer a transporte 
excecional, deve, por isso, ser atribuído um 
apoio excecional à União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, no valor de 
13.422,78 € (treze mil, quatrocentos e vinte e 
dois euros e setenta e oito cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência, de 10.500,00 € (dez 
mil e quinhentos euros), de acordo com o previsto 
no protocolo celebrado, bem como a transferência, 
a título excecional, de 13.422,78 € (treze mil, 
quatrocentos e vinte e dois euros e setenta e oito 
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cêntimos), à União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal, nos moldes previstos na 
Informação n.º 537/DE-DASE/SI, de 30 de 
setembro de 2020. 

 
 

Loures, 14 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação dos protocolos de 
colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Associação Dr. João dos Santos e 
entre o Município de Loures e a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica n.º 1 da Bobadela, no âmbito do Serviço de 
Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 511/2020 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios, em 
matéria de ação social escolar, podem ser 
implementadas parcerias de forma a fazer 
cumprir os serviços desenvolvidos nos vários 
equipamentos escolares; 

 
B. O Município de Loures visa garantir o Serviço 

de Apoio à Família, na vertente das atividades 
de animação e apoio à família, no Jardim de 
Infância da EB n.º 2 de Loures e no Jardim de 
Infância da EB n.º 1 da Bobadela, no ano 
letivo 2020/2021; 

 
C. A Associação Dr. João dos Santos e a 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica n.º 1 da Bobadela 
pretendem colaborar com o Município, com o 
objetivo de implementarem o Serviço de Apoio 
à Família, na vertente das atividades de 
animação e apoio à família respetivamente no 
Jardim de Infância da EB n.º 2 de Loures e no 
Jardim de Infância da EB n.º 1 da Bobadela. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, 
aprovar os protocolos de colaboração a celebrar 
entre o Município de Loures e a Associação Dr. 
João dos Santos e o protocolo entre o Município e 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica n.º 1 da Bobadela, 
nos moldes previstos na informação n.º 534/DE-
DASE/CG que faz parte integrante da presente 
proposta. 

 
 

Loures, 13 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

para o Serviço de Apoio à Família 
nos Jardins de Infância 

e Primeiro Ciclo 
do Ensino Básico Público 

nas Escolas 
do Município de Loures 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e atividades de animação 
e apoio à família. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
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A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Primeira Contraente 
 
e 
 
a Associação Dr. João dos Santos, pessoa 
coletiva n.º 503045020, com sede na Rua Museu 
Tauromáquico - Bairro Santa Maria, Pinheiro de 
Loures, 2670-563 Loures, neste ato representada 
pela Ex.ma Senhora Maria Isabel Sousa Rosa 
Santos, na qualidade de Presidente da 
Associação, adiante designada por Segunda 
Contraente, 
 
em conjunto, designadas por Contraentes. 
 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

as Contraentes com o objetivo de implementar 
o Serviço de Apoio à Família, adiante 
designado por SAF, na vertente atividades de 
animação e apoio à família, integrando o 
tempo de refeições das crianças do Jardim de 
Infância de acordo com as Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
que se encontram em vigor, no Jardim de 
Infância da Escola Básica n.º 2 de Loures. 

 
2. O presente protocolo aplica-se nos moldes 

previstos no número anterior, nas interrupções 
letivas ou outras situações, sempre que se 
justifique. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da Primeira Contraente) 

 
Constituem obrigações da Primeira Contraente, no 
âmbito do presente protocolo: 
 
a) Transferir mensalmente, para a Segunda 

Contraente, a verba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho e previamente aprovada pela 
Câmara Municipal, no valor de 30,99 € (trinta 
euros e noventa e nove cêntimos); 

 
b) Por opção do Município, transferir para a 

Segunda Contraente um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças do escalão A e B, que frequentem 
as atividades de animação e de apoio à 
família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por 
escola: 
 

Até 25 crianças 200,00 € 
(duzentos euros) 

De 26 a 50 crianças 325,00 € 
(trezentos e vinte e cinco euros) 

De 51 a 75 crianças 400,00 € 
(quatrocentos euros) 

De 76 a 100 crianças 450,00 € 
(quatrocentos e cinquenta euros) 

De 101 a 125 crianças 500,00 € 
(quinhentos euros) 

 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Segunda Contraente) 

 
Constituem obrigações da Segunda Contraente, 
no âmbito do presente protocolo: 
 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividade de animação e de 

apoio à família, entre as 8h30m e as 9h00m, 
depois do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 
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c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 
garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido no presente protocolo; 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
presente protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina, implicando, o não 
cumprimento desta obrigação, a sua 
devolução, ao abrigo do presente protocolo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e incumprimento) 

 
1. O presente protocolo tem a duração de um 

ano letivo, entrando em vigor a 1de setembro 
de 2020, renovando-se automaticamente por 
iguais períodos, salvo decisão em contrário de 
qualquer das Contraentes, comunicada por 
escrito com a antecedência de 60 dias. 

 
2. O incumprimento das condições previstas no 

presente protocolo, por qualquer das 
Contraentes, poderá dar origem à resolução 
do mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste protocolo serão resolvidas casuisticamente, 
por acordo entre as partes segundo o princípio 
geral da interpretação mais favorável à 
prossecução do objeto expresso na Cláusula. 

 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos … de 
………. de 2020, destinando-se cada uma das vias 
do Protocolo a cada uma das Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 

____________________ 
 
 

Segunda Contraente 
 

_____________________ 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

para o Serviço de Apoio à Família 
nos Jardins de Infância 

e Primeiro Ciclo 
do Ensino Básico Público 

nas Escolas 
do Município de Loures 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e atividades de animação 
e apoio à família. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
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A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Primeira Contraente 
 
e 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 da 
Bobadela, pessoa coletiva n.º 505293447, com 
sede na Rua Domingos José Tavares, 2695-032 
Bobadela, neste ato representado pela Ex.ma 
Senhora Ana Dias, na qualidade de Presidente da 
Associação, adiante designada por Segunda 
Contraente, 
 
em conjunto, designadas por Contraentes. 
 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
protocolo, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

as Contraentes com o objetivo de implementar 
o Serviço de Apoio à Família, adiante 
designado por SAF, na vertente atividades de 
animação e apoio à família, integrando o 
tempo de refeições das crianças do Jardim de 
Infância de acordo com as Normas de 
Funcionamento do Serviço de Apoio à Família 
que se encontram em vigor, no Jardim de 
Infância da Escola Básica n.º 1 da Bobadela. 

 
2. O presente protocolo aplica-se nos moldes 

previstos no número anterior, nas interrupções 
letivas ou outras situações, sempre que se 
justifique. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da Primeira Contraente) 

 
Constituem obrigações da Primeira Contraente, no 
âmbito do presente protocolo: 
 
a) Transferir mensalmente, para a Segunda 

Contraente, a verba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho e previamente aprovada pela 
Câmara Municipal, no valor de 30,99 € (trinta 
euros e noventa e nove cêntimos); 

 
b) Por opção do Município, transferir para a 

Segunda Contraente, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças do escalão A e B, que frequentem 
as atividades de animação e de apoio à 
família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por 
escola: 

 
Até 25 crianças 200,00 € 

(duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € 

(trezentos e vinte e cinco 
euros) 

De 51 a 75 crianças 400,00 € 
(quatrocentos euros) 

De 76 a 100 crianças 450,00 € 
(quatrocentos e cinquenta 
euros) 

De 101 a 125 crianças 500,00 € 
(quinhentos euros) 

 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Segunda Contraente) 

 
Constituem obrigações da Segunda Contraente, 
no âmbito do presente protocolo: 
 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividade de animação e de 

apoio à família, entre as 8h30m e as 9h00m, 
depois do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
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acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido no presente protocolo; 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
presente protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina, implicando, o não 
cumprimento desta obrigação, a sua 
devolução, ao abrigo do presente protocolo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e incumprimento) 

 
1. O presente protocolo tem a duração de um 

ano letivo, entrando em vigor a 1 de setembro 
de 2020, renovando-se automaticamente por 
iguais períodos, salvo decisão em contrário de 
qualquer das Contraentes, comunicada por 
escrito com a antecedência de 60 dias. 

 
2. O incumprimento das condições previstas no 

presente protocolo, por qualquer das 
Contraentes, poderá dar origem à resolução 
do mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Dúvidas e Omissões) 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste protocolo serão resolvidas casuisticamente, 
por acordo entre as partes segundo o princípio 
geral da interpretação mais favorável à 
prossecução do objeto expresso na Cláusula. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos … de 
………. de 2020, destinando-se cada uma das vias 
do Protocolo a cada uma das Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 

____________________ 
 
 

Segunda Contraente 
 

_____________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, 
através de transferência de verba para diversas 
entidades, no âmbito de criação de Centros de 
Apoio à Aprendizagem. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 510/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Um dos objetivos preconizados pela Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 
46/1986, de 14 de outubro) para o ensino 
básico, é assegurar uma formação geral 
comum a todos os portugueses que lhes 
garanta a descoberta e o desenvolvimento 
dos seus interesses e aptidões, capacidade 
de raciocínio, memória e espírito crítico, 
criatividade, sentido moral e sensibilidade 
estética, promovendo a realização 
individual em harmonia com os valores da 
solidariedade social; 
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B. Baseado no princípio de Escola Inclusiva, 
devem ser garantidas as condições 
adequadas para desenvolvimento de todos 
e cada um dos alunos, pelo que a 
construção de uma escola que possa 
responder às necessidades de todas as 
crianças passa também pelo apoio 
especializado prestado aos alunos, tipo de 
oferta e estruturas que podem ser criadas e 
recursos disponíveis; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures tem 

privilegiado a integração das crianças e 
alunos com necessidades educativas 
especiais nos Jardins de Infância e Escolas 
Básicas com diversas iniciativas, das quais se 
destacam o apetrechamento dos espaços 
escolares com mobiliário ou material 
lúdico/pedagógico ou a atribuição de apoios 
financeiros (transferências de verbas); 

 
D. O Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, 

visa estabelecer "os princípios e as normas 
que garantem a inclusão, enquanto processo 
que visa responder à diversidade das 
necessidades e potencialidades de todos e 
de cada um dos alunos, através do 
aumento da participação nos processos de 
aprendizagem e na vida da comunidade 
educativa (...) identificar as medidas de 
suporte à aprendizagem e à inclusão, as 
áreas curriculares específicas, bem como os 
recursos específicos a mobilizar para 
responder às necessidades educativas de 
todas e de cada uma das crianças e jovens 
ao longo do seu percurso escolar, nas 
diferentes ofertas de educação e formação.” ; 

 
E. O referido diploma prevê a possibilidade de 

criação de Centros de Apoio à 
Aprendizagem, entendidos como “ uma 
estrutura de apoio agregadora dos recursos 
humanos e materiais, dos saberes e 
competências da escola”.; 

 
F. Desde 2005 que o Município apoia 

financeiramente este tipo de Unidades 
consideradas fundamentais para a 
comunidade escolar. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1 , alínea u), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar a atribuição de 
apoio financeiro, através de transferência de 
verba às entidades e nos moldes previstos na 

Informação n.º 285/DE-DIPE/PC, de 7 de outubro 
de 2020, que se encontra em anexo. 

 
 

Loures, 14 de outubro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Agrupamento 
de Escolas 

Proposta 

General 
Humberto Delgado 

EB Santo António dos Cavaleiros - UAM 1.683,57 € 

Santa Iria de Azóia EB Via Rara - UAM 1.683,57 € 

 
São João da Talha 

EB São João da Talha (Jorge de Barros) - 
UAM 

 
3.367,14€ 

EB n.º 4 São João da Talha - UAM 

 
Catujal - Unhos 

EB Alto do Moinho - UAM  
3.367,14 € 

EB Unhos - UAM 

Eduardo Gageiro EB Bartolomeu Dias - UAM 1.683,57 € 

 
Maria Keil 

EB n.º 1 Apelação - UEE  
2.996,72 € 

EB n.º 1 Apelação - UAM 

Portela e Moscavide EB Portela - UEE 1.313,15 € 

 
José Afonso 

EB Fernando Bulhões - UAM  
 
5.050,71 € EB Maria Veleda - UAM 

ES José Afonso - UAM 

 
Bobadela 

EB Bobadela - UEE  
2.626,30 € 

EB Bobadela n.º 3 - UEE 

 
João Villaret 

EB João Villaret - UEE  
2.626,30 € 

EB Fanqueiro - UEE 

 
 
Luis Sttau Monteiro 

EB Luís Sttau Monteiro - UAM  
 
5.993,44 € EB Luís Sttau Monteiro - UAM 

EB Loures - UEE 

EB Lousa - UEE 

 
Camarate 

EB Mário de Sá Carneiro - UAM  
3.367,14 € 

EB Fetais - UAM 

Total 35.758,75 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino, por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, e o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 411/2020 
 

de 16 de outubro de 2020 
 

(registo E/103981/2020, de 16de outubro de 2020) 
 

Declaração da Situação de Calamidade 
RCM n.º 88-A/2020, de 14 de outubro 

 
Continuando a dar sequência ao trabalho 
desenvolvido, em articulação com as autoridades 
de saúde do concelho, do Delegado de Saúde 
Coordenador, Chefe dos Serviços de Saúde 
Pública do ACES de Loures e Odivelas e da DGS 
- Direção-Geral de Saúde, foram exarados e 
publicados vários despachos da Presidência e da 
Vereação da Câmara Municipal de Loures, 
determinando medidas adequadas e 
proporcionais, aplicáveis ao território do concelho 
de Loures, à organização e funcionamento dos 
serviços municipais e/ou integrantes do universo 
do Município, correspondendo aos estados de 
emergência, de contingência, de calamidade e 
alerta, em resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus - SARS-Cov2 - 
COVID-19. 
 
Estas medidas foram sempre acompanhadas da 
ativação do Plano Municipal de Proteção Civil de 
Loures (desde 1 de abril/2020), na sequência do 
desencadeamento do Plano Distrital de Proteção 
Civil, e tendo em consideração a evolução da 
situação no concelho. 
 
Na atualidade, e traduzindo a análise efetuada aos 
dados da situação epidemiológica, mantém-se a 
necessidade de manutenção da estratégia 
delineada pelas autoridades sanitárias, em 
articulação com o Município, e continuar a 
adotar medidas de prevenção, contenção e 
mitigação da transmissão da doença, de se 
observarem regras de ocupação, permanência, 
distanciamento físico e de higiene, sempre 
acompanhadas pela adesão da população do 
concelho de Loures no seu cumprimento. 
 
Considera-se igualmente oportuno continuar a 
valorizar o inexcedível trabalho dos 
profissionais de saúde, do setor social, dos 
trabalhadores de serviços públicos essenciais, 
de interesse geral e de outros setores de 
atividade económica e logística do concelho e 

do País, que num notável esforço coletivo, 
continuam a manter e a pugnar por medidas de 
prevenção e comportamento social, que 
garantam uma diminuição da propagação do 
vírus e que permitam que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde 
continue a estar assegurada, sob pena de o 
esforço feito até aqui vir a ser desperdiçado. 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, entendeu o Governo e a DGS - 
Direção Geral de Saúde, tendo em consideração a 
evolução da pandemia da doença COVID-19 em 
Portugal, declarar a Situação de Calamidade em 
todo o País, por um período de 15 (quinze) dias. 
 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos ter mos dos artigos 12.º e 13.º do DL n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei 
n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, com a RCM n.º 88-A/2020, de 14 de 
outubro, resolveu declarar a "Situação de 
Calamidade" em todo País, até às 23:59h do dia 
31 de outubro de 2020, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
situação em causa, sem prejuízo de 
prorrogação ou modificação destas medidas, 
consoante a evolução da situação 
epidemiológica o justificar, e determinar que a 
presente resolução, produz efeitos a partir das 
00:00 horas do dia 15 de outubro de 2020. 
 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 
235.º e ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista 
na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação vigente, que me foi delegada pela 
Câmara Municipal, e nos termos das 
competências próprias que me são conferidas 
pelos artigos 35.º, n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, 
alínea a), bem como o artigo n.º 37.º, ambos do 
mesmo Anexo I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, determino: 
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A. Enunciar a Síntese da RCM n.º 88-A/2020, 
de 14 de outubro - Declara a situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19 

 
A declaração da situação de calamidade - 
produz efeitos a partir das 00:00 horas do dia 
15 de outubro de 2020 e cessa às 23:59 horas 
do dia 31 de outubro de 2020, sem prejuízo de 
prorrogação e/ou modificação na medida em 
que a evolução da situação epidemiológica o 
venha a justificar. 
 
Continuação das medidas excecionais 
aplicáveis a todo o território nacional: 
 
• Assim, mantém-se o confinamento 

obrigatório, no domicílio ou estabelecimento 
de saúde, dos doentes com COVID-19 e os 
infetados com SARS-CoV2 e dos cidadãos 
que devam manter-se sob vigilância pelas 
autoridades de saúde. 

 
• Mantém-se também o quadro sancionatório 

aplicável, que prevê como crime a 
desobediência e a resistência às ordens (são 
sancionadas pela lei penal com penas 
agravadas em um terço). É obrigatória a 
colaboração de cidadãos e entidades no 
cumprimento de ordens ou instruções das 
autoridades e a pronta satisfação de 
solicitações que lhes sejam feitas pelas 
entidades. 

 
• Mantém-se a limitação ou condicionamento 

de acesso, circulação ou permanência de 
pessoas em espaços frequentados pelo 
público, bem como dispersão das 
concentrações superiores a 5 pessoas, salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar e 
a limitação ou condicionamento de certas 
atividades económicas. 

 
• Mantêm-se as limitações ao funcionamento 

de estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços, bem como as 
regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos 
aeroportos, que inclui a comprovação de teste 
negativo à COVID-19. 

 
• No que se refere ao horário de funcionamento 

dos estabelecimentos, a regra geral é a de 
encerramento entre as 20:00 h e as 23:00 h, 
sendo que o presidente da câmara municipal 
pode aprovar outro horário, de abertura e 
encerramento, dentro dos limites legais, 
mediante decisão fundamentada e parecer 
favorável da autoridade de saúde local e das 
forças de segurança. 

 

• Quanto à restauração e similares é permitida 
a extensão do horário de encerramento, 
mediante a verificação e o cumprimento das 
regras sanitárias determinadas pela DGS e a 
exclusão de novas admissões do público a 
partir das 00:00 h e o encerramento à 01:00 
h. 

 
• Nos estabelecimentos de restauração, 

cafés, pastelarias ou similares que se 
localizem num raio circundante de 300 metros 
a partir de um estabelecimento de ensino, 
básico ou secundário, ou de uma instituição de 
ensino superior, não é admitida a 
permanência de grupos superiores a 
quatro pessoas, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar, até às 20:00h dos 
dias úteis. 

 
• Aos espaços de restauração e bebidas 

integrados em empreendimentos turísticos, 
designadamente estabelecimentos hoteleiros, 
no caso de serviço a hóspedes ou clientes de 
outros serviços dos empreendimentos em 
questão, aplica-se a limitação de permanência 
de grupos superiores a 5 pessoas. 

 
• Continuam em vigor as regras de proteção 

da saúde individual e coletiva dos 
cidadãos. 

 
• Os veículos particulares com lotação 

superior a cinco lugares apenas podem 
circular com dois terços da sua capacidade 
(salvo pessoas do mesmo agregado familiar) e 
os ocupantes têm de usar máscara ou viseira 
(salvo exceções legais). 

 
 
 
Continuam encerrados: 
 
• Os salões de dança ou de festa, os parques 

de diversões e parques recreativos e 
similares para crianças e outros locais ou 
instalações semelhantes (atividades 
recreativas, de lazer e diversão); 

 
• Os desfiles e festas populares ou 

manifestações folclóricas ou outras de 
qualquer natureza (atividades em espaços 
abertos, espaços e vias públicas, ou espaços 
e vias privadas equiparadas a vias públicas); 

 
• Os espaços de jogos e aposta como salões 

de jogos e salões recreativos; 
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• Os estabelecimentos de bebidas e 
similares, com ou sem espaços de dança 
(salvo integrados em estabelecimentos 
turísticos e alojamento local para serviço 
exclusiva dos hóspedes, embora obrigados às 
regras para bares e outros estabelecimentos 
de bebidas). 

 
 
Outras Medidas: 
 
• Continua a não ser permitida a realização de 

celebrações e de outros eventos que 
impliquem uma aglomeração de pessoas 
em número superior a 5 pessoas. 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. 

 

• Nos eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, quer quanto às 
cerimónias civis ou religiosas, quer quanto aos 
demais eventos comemorativos, não é 
permitida uma aglomeração de pessoas em 
número superior a 50 pessoas. 

 

• É permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes 
cinematográficos e similares, bem como de 
eventos de natureza cultural realizados ao ar 
livre. Mesmo com aglomeração de mais de 5 
pessoas, os eventos de natureza cultural que 
sejam organizados de acordo com as regras 
definidas para a situação de contingência, 
podem ter lugar e não são considerada s 
concentrações de pessoas. 

 

• No âmbito de medidas de âmbito cultural e 
artístico, os festivais e espetáculos de 
natureza análoga continuam proibidos até 
31 de dezembro de 2020, incluindo 
espetáculos não realizados. A proibição 
abrange a realização ao vivo em recintos 
cobertos ou ao ar livre. 

 

• A realização de eventos corporativos tem 
regras próprias que permitem a sua 
realização. 

 

• É proibida, no âmbito académico do ensino 
superior, a realização de festejos, bem como 
de atividades lúdicas ou recreativas. 

 

• Os eventos culturais, jogo e desporto 
devem observar as regras gerais definidas 
pela DGS, nomeadamente quanto ao uso de 
máscara, distanciamento, higienização, 
compra antecipada de ingressos. 

• Tratando-se de feiras comerciais ou de 
artesanato devem cumprir as mesmas regras 
para a utilização de espaços comerciais e 
outros locais abertos ao público, 
designadamente, controlo de acessos, 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas 
por metro quadrado e distância mínima de 
dois metros entre as pessoas. 

 
• Quanto a conferências, seminários, 

palestras ou similares realizados em recintos 
ao ar livre, devem ser cumpridas as mesmas 
regras previstas para os eventos culturais 
permitidos. 

 
• Recomendar às juntas de freguesia, no 

quadro da garantia de cumprimento do 
disposto no regime anexo à resolução, a 
sinalização, junto das forças e dos serviços de 
segurança, bem como da polícia municipal, 
dos estabelecimentos a encerrar, para garantir 
a cessação das atividades previstas no anexo 
1 ao regime anexo à resolução. 

 
• Recomendar o uso de máscara ou viseira a 

pessoas com idade superior a 10 anos para o 
acesso, circulação ou permanência nos 
espaços e vias públicas, com as exceções 
previstas no artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, sempre que o distanciamento físico 
recomendado pela Autoridade de Saúde 
Nacional se mostre impraticável ou o respetivo 
uso seja incompatível com a atividade que as 
pessoas se encontram a realizar. 

 
• Recomendar a utilização da aplicação 

STAYAWAY COVID pelos possuidores de 
equipamento que a permita. 

 
 
 
B. Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Declaração de Situação de 
Calamidade, aprovadas pelo Conselho de 
Ministros, determino para o território do 
Concelho de Loures: 

 
1. A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de eventos, em espaço fechado 
ou ao ar livre, que impliquem a concentração 
de pessoas em número superior a 5 (cinco) 
presenças, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, e aqueles eventos que, 
excecionalmente e em situações devidamente 
fundamentadas, tenham sido autorizados 
pelas entidades competentes, sujeitos a plano 
de contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local/DGS; 
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2. A realização de atividades desportivas (aulas, 
treinos e competições) nas piscinas e 
pavilhões municipais, condicionadas às 
orientações específicas e/ou pareceres 
técnicos emitidos pela DGS - Direção-Geral de 
Saúde quanto ao seu funcionamento; 

 
3. A manutenção da atividade nos polos da 

Academia dos Saberes e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento, 
condicionada à evolução da situação 
epidemiológica, mediante decisão informada e 
parecer prévio da Autoridade de Saúde, 
acompanhada de ações de sensibilização, 
implementação de planos de contingência e 
medidas de prevenção e práticas de higiene 
sanitária; 

 
4. A manutenção da atividade na creche 

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

 
5. A manutenção da atividade e funcionamento 

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

 
6. A manutenção das atividades de feiras e 

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

 
7. Quanto aos horários dos estabelecimentos de 

comércio a retalho, de prestação de serviços, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos 
comerciais e os similares da restauração, 
designadamente os cafés e pastelarias, 
podem adotar o horário de abertura - às 9 
horas - de encerramento até às 22 horas, 
obtida que foi a emissão prévia do parecer 
favorável da Autoridade de Saúde Local e das 
Forças de Segurança. De acordo, ainda, com 
os esclarecimentos veiculados pela DGAE, as 
atividades económicas que não foram sujeitas 
a encerramento e/ou restrição de horários, 
designadamente as padarias, mercearias, 
papelarias ou oficinas, não estão sujeitas às 
limitações no horário de abertura. 

8. O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 5 
(cinco) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias fúnebres, 
condicionadas à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias 
de segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado, não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
9. Mantém-se o regular funcionamento de todos 

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

 
10. O desenvolvimento regular das atividades de 

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

 
11. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos; 

 
12. A cedência de apoio logístico e de outros 

meios para iniciativas ou eventos realizados 
por entidades externas será 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. 

 
13. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; funcionamento 
condicionado ao cumprimento das regras 
sanitárias aplicáveis, dos Parques Urbanos de 
Santa Iria de Azóia, da Quinta dos Remédios e 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique; 
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14. A continuidade da atividade da LouresParque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., incluindo a ação 
fiscalizadora do cumprimento do pagamento 
do estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial sujeito a 
marcação prévia, com as exceções 
anteriormente referidas quanto ao atendimento 
prioritário; 

 
15. A manutenção operacional do Centro de 

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

 
16. A adoção por parte dos diferentes serviços 

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

 
17. A recomendação aos munícipes para que 

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

 
18. A manutenção do reforço do Fundo de 

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

 
19. Continuação das medidas de flexibilização e 

moratória do pagamento de rendas do foro 
habitacional e não habitacional do parque 
municipal, durante os meses respeitantes ao 
"estado de emergência e de calamidade" (e do 
mês subsequente), mantendo em vigor os 
respetivos contratos de arrendamento e desde 
que se verifiquem, comprovadamente, os 
pressupostos de quebra do rendimento do 

agregado familiar superior a 20% do 
rendimento e/ou uma taxa de esforço superior 
a 35%, permitindo que o pagamento dos 
respetivos valores deva ser efetuado dentro 
dos 12 meses contados do termo desse 
período, em prestações mensais não 
superiores a um duodécimo do montante total, 
pagas juntamente com a renda de cada mês; 

 
20. Finalmente, apelar à população do concelho 

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

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

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

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

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

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

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

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na RCM n.º 88-A/2020, 
de 14 de outubro, iniciando-se às 00:00 horas 
do dia 15 de outubro e cessando às 23:59 
horas do dia 31 de outubro de 2020, sem 
prejuízo de prorrogação e/ou modificação na 
medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 413/2020 
 

de 19 de outubro de 2020 
 

(registo E/104801/2020, de 20 de outubro de 2020) 
 

Realização de despesa 
 

Considerando que: 
 
a) O contexto atual tem impacto significativo nas 

finanças municipais e consequentemente na 
elaboração dos orçamentos futuros; 

 
b) Uma execução equilibrada do orçamento 

municipal de 2020 é primordial na preparação 
e execução do Orçamento Municipal de 2021; 

 
c) Com a aproximação do final do ano 

económico é necessário confirmar o 
planeamento orçamental e financeiro 
perspetivado para os últimos meses do ano e 
projetar, o mais rigorosamente possível, os 
compromissos que transitam para o ano de 
2021; 

 
d) Existem compromissos orçamentais que 

obrigatoriamente serão pagos até final do 
presente ano económico; 

 
e) A programação dos projetos de natureza 

plurianual é fundamental na construção do 
orçamento municipal. 

 
 
Ao abrigo do art.º 37.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino: 
 
1) A partir de 1 de novembro deixa de ser 

possível a contratação de despesa, por conta 
do orçamento de 2020, excetuando-se as 
seguintes situações: 

 
a) Pessoal; 
 
b) Aquisição de bens e serviços para o refeitório 

municipal e refeitórios escolares; 
 
c) Reparação de máquinas, viaturas ou outros 

equipamentos considerados imprescindíveis 
para o normal funcionamento do município; 

 
d) Projetos plurianuais previstos nas Grandes 

Opções do Plano (GOP) para 2021/2023; 
 
e) Projetos cofinanciados; 
 
f) Ações programadas e planeadas nas GOP 

para este período; 

g) Transferências, apoios e subsídios, cujas 
propostas deverão ser remetidas para 
deliberação do órgão executivo até final de 
novembro; 

 
h) Publicidade e publicações obrigatórias; 
 
i) Custas e preparos judiciais; 
 
j) Despesa associadas às medidas de 

prevenção, contenção, mitigação, tratamento e 
de garantia do retorno à normalidade no 
âmbito da emergência de saúde pública pelo 
município de Loures; 

 
k) Situações urgentes e inadiáveis devidamente 

fundamentadas. 
 
 
2) As situações urgentes e inadiáveis ficam 

sujeitas a despacho prévio do Presidente da 
Câmara, assim como eventuais propostas de 
alteração orçamental. 

 
3) A partir do dia 1 de dezembro, deixa de ser 

possível a realização de cabimentos e 
compromissos. 

 
4) Celeridade na confirmação da despesa 

realizada, evitando o acumular de 
confirmações no último mês do ano. 

 
5) Este despacho produz efeitos até 31 de 

dezembro de 2020. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 243/2020 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI designada Bairro da 
Bogalheira, pertencente à União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação - Proc.º 
59.558/LA/L/OR. 

 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, no artigo 158.º do Código do 
Procedimento Administrativo e para os efeitos do 
disposto no artigo 28.º da Lei n.º 91/95, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/ 2003, de 23 de agosto, pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho, que no âmbito do 
processo de reconversão urbanística da AUGI 
denominada Bairro da Bogalheira, pertencente à 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação com a área de 27.700,00 m2, que é 
composta pelos seguintes prédios, descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures e 
todos os deles desanexados: Prédio Urbano 
descrito sob o n.º 322, Livro n.º 1, com a ficha 
1482/19921119, da freguesia de Camarate, 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 43, 
secção A, da mesma freguesia e Prédio Rústico 
descrito sob o n.º 336, Livro n.º 2, Secção 1, com 
a ficha n.º 2760/20010213, da freguesia de 
Camarate, inscrito na matriz predial rústica sob o 
artigo 12, secção A, da mesma freguesia, 
conforme consta no respetivo quadro de cadastro, 
constante de fls. 1202 e certidões de teor das 
descrições e inscrições em vigor, constantes de 
fls. 1096 a 1190, todas do processo administrativo 
n.º 59.558/LA/L/OR, na 72.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 07/10/2020, foi 
deliberado aprovar, por unanimidade, os seguintes 
assuntos: 

 
 
 
 

PROCESSO n.º 59.558/LA/L/OR 
 

a) Aprovar alterações ao projeto de loteamento; 
b) Aprovar alterações ao projeto de arranjos 

exteriores; 
 
c) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento, pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas e pela compensação por falta 
de área de cedência e respetivos momentos 
de pagamento; 

 
d) Homologar o auto de vistoria às obras de 

urbanização; 
 
e) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

urbanização; 
 
f) Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e respetivas condições. 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures, mediante 
marcação prévia, em qualquer dia útil, no período 
das 10.00h às 12.30h e das 14.30h às 16.00h, 
através dos números 211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
Loures, 13 de outubro de 2020 

 
O Chefe da DAUGI 

 
Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020 de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 16196/2020 
 

Procedimento concursal 
para constituição 

de reserva de recrutamento 
para a carreira de Assistente Operacional, 

na área funcional de serralheiro 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 61.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 6 de maio de 2020, torna-se público 
que, por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 5 de junho de 2020, exarado na 
informação n.º 123/DGRH/APG, de 22 de maio de 
2020, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional, da carreira de Assistente 
Operacional, na área funcional de serralheiro, 
afetos ao Departamento de Coesão Social e 
Habitação. 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º e 11.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
complementado pelas seguintes funções: 
preparar/serrar elementos metálicos para executar 
portas e janelas; executar divisórias e afins; 
assegurar a execução de elementos como 
guarnições, aros, aduelas; assegurar a montagem 
de todos os elementos atrás definidos; assumir a 
responsabilidade sobre os equipamentos à sua 
guarda, zelando pela sua correta utilização; 
proceder à manutenção dos equipamentos sempre 
que se mostre necessário; identificar e utilizar os 
equipamentos de proteção individual e coletiva 

necessários à realização das atividades em 
segurança; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 

 
2 de setembro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 200, de 14 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 16197/2020 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento para a categoria 

de Assistente Operacional 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 61.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 06 de maio de 2020, torna-se público 
que, por despachos do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 22 de maio de 2020 e de 28 de 
agosto de 2020, exarados, respetivamente, nas 
informações n.º 121/DGRH/APG/PO, de 18 de 
maio de 2020 e n.º 194/DGRH/APG/CS-PO, de 21 
de agosto de 2020, proferidos no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontram abertos os seguintes 
procedimentos concursais comuns, para ocupação 
de postos de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional da carreira de Assistente 
Operacional: 
 
Referência 1 - 2 postos de trabalho, na área 
funcional de Canalizador, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais (1) e ao Departamento de 
Ambiente (1); 
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Referência 2 - 2 postos de trabalho, na área 
funcional de Carregador, afetos à Divisão de 
Transportes e Oficinas; 
 
Referência 3 - 3 postos de trabalho, na área 
funcional de Carregador, afetos ao Departamento 
de Gestão e Modernização Administrativa; 
 
Referência 4 - 3 postos de trabalho, na área 
funcional de Eletricista, afetos ao Departamento 
de Obras Municipais; 
 
Referência 5 - 8 postos de trabalho, na área 
funcional Geral, afetos ao Departamento de 
Gestão e Modernização Administrativa; 
 
Referência 6 - 2 postos de trabalho, na área 
funcional de Viveirista, afetos ao Departamento de 
Ambiente. 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º, 8.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: instalar sistemas de rega de 
diversos tipos; instalar e reparar diferentes tipos 
de tubagem e acessórios de rega; dimensionar um 
sistema de rega; efetuar limpeza de filtros e bocas 
de rega; executar a programação de sistemas de 
rega; identificar necessidades hídricas das 
plantas, carência e excesso de água, controlo de 
humidade e ajustar a rega a essas necessidades; 
executar canalizações destinadas ao transporte de 
águas ou esgotos; cortar, roscar e soldar tubos; 
executar redes de distribuição de águas e de 
recolha de esgotos pluviais e/ou domésticos e 
respetivos ramais de ligação; proceder ao 
assentamento de tubagens e acessórios 
necessários; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: movimentar, carregar ou 
descarregar materiais, equipamentos e bens nas 
situações em que tal seja solicitado; preparar 
materiais, equipamentos e bens em geral para o 
transporte; manusear/operar sistemas e 
acessórios manuais de acondicionamento, fixação 
e sinalização de cargas; apoiar a gestão, 
organização e conservação de armazéns ou áreas 
de armazenagem; acompanhar e auxiliar o 
motorista das viaturas que asseguram os 
transportes, no manuseio, movimentação e 
acondicionamento de cargas, respetivos sistemas 

de fixação e sinalização e orientação das 
manobras; zelar pela higiene, bom estado de 
conservação e arrumação dos meios de trabalho, 
instalações, equipamentos e viaturas, cumprindo 
as regras relativas à gestão de resíduos e a outros 
aspetos de qualidade e desempenho ambiental; 
zelar pela segurança de pessoas e equipamentos, 
respeitando as regras e boas práticas de higiene e 
saúde no trabalho, cumprindo a legislação 
aplicável e as recomendações transmitidas; utilizar 
o fardamento atribuído e os equipamentos de 
proteção individual preconizados; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 14.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: assegurar o Apoio Logístico 
geral aos serviços municipais e entidades 
externas, designadamente através da cedência e 
transporte de materiais diversos no âmbito das 
iniciativas promovidas/apoiadas pelo Município e 
garantindo o apoio na deslocalização de serviços; 
entregar, montar, desmontar, recolher e 
transportar materiais pretendidos para a realização 
de iniciativas; zelar pela preservação do vestuário 
que lhe é atribuído, contribuindo para a proteção 
da sua integridade física e saúde em função das 
condições de trabalho a que o mesmo se encontra 
sujeito; zelar sempre pela máxima segurança e 
estado de conservação da viatura atribuída à 
equipa da Brigada de Carregadores; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 4 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: exercer funções de eletricista 
de natureza executiva, de caracter manual ou 
mecânico, enquadráveis em diretivas bem 
definidas e com graus de complexidade variáveis; 
executar tarefas de apoio complementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços; executar trabalhos em altura, na 
montagem de projetores, outro tipo de iluminação 
entre outros trabalhos, para dar resposta em 
iniciativas municipais; assumir a responsabilidade 
pelos equipamentos sob a sua guarda e pela sua 
correta utilização; exercer as demais funções que 
lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
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Referência 5 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 14.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: limpar e arrumar os 
equipamentos municipais; substituir ou repor 
produtos nas instalações sanitárias; garantir a 
qualidade do serviço através de limpeza diária; 
remover os lixos; limpar e desinfetar as 
instalações sanitárias (Pavimentos, lavabos, 
urinóis e sanitas); limpar todo o tipo de mobiliário e 
equipamentos (computadores, multifunções, 
telefones e outros); aspirar e lavar os pavimentos 
(salas, hall de entrada, corredores, rodapés); 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 6 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: executar técnicas de 
propagação vegetativa espontânea (semente, 
estolhos, rizomas, tubérculos e bolbos); executar 
técnicas de propagação vegetativa induzida 
(divisão da toiça, estaca, mergulhia, alporquia e 
enxertia); identificar os principais inimigos das 
culturas, formas de prevenção e tratamento; 
proceder a trabalhos comuns de jardinagem; 
cuidar das plantas em viveiro nas diversas fases 
de desenvolvimento; identificar necessidades 
hídricas das plantas, carência e excesso de água, 
controlo de humidade e ajustar a rega a essas 
necessidades; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
A referência 4 (Eletricista) tem como requisito de 
candidatura ser titular de carteira Profissional de 
Eletricista e de declaração de inscrição de Técnico 
Responsável de Instalações Elétricas (TRIESP) na 
DGEG, Dec. Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
 
 

2 de setembro de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 200, de 14 de outubro de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 16198/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Maria Fátima Azevedo 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia de Loures e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Operacional Maria Fátima Azevedo, com efeitos a 
01 de setembro de 2020, nos termos da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação. 

 
15 de setembro de 2020. 

 
O Chefe de Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 200, de 14 de outubro de 2020] 
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AVISO n.º 16384/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de 3 postos de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional 

de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
setembro de 2020, com Dário Luís Vicente da 
Silva e Pedro Miguel da Silva Graça, e a partir de 
14 de setembro de 2020 com Igor Emanuel Sousa 
Freitas, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 18715/2019 - referência 6, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
16 de setembro de 2020. 

 
O Chefe de Divisão de Gestão 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 202, de 16 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 16385/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de dietética e nutrição 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 14 
de setembro de 2020, com Sandra Cristina 
Montalto Rosado, 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 13197/2019 - ref.ª 1, 

publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
159, de 21 de agosto de 2019, para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
16 de setembro de 2020. 

 
O Chefe de Divisão de Gestão 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Cândido Esteves 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 202, de 16 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 11686/2020 

 
Empreitada de Remodelação 

da Rede de Abastecimento de Água 
a Santo António dos Cavaleiros 

dividido em 2 lotes 
 

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
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2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 19/2020 - 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO 
ANTÓNIO DOS CAVALEIROS - DIVIDIDO EM 2 
LOTES 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO 
ANTÓNIO DOS CAVALEIROS - DIVIDIDO EM 2 
LOTES 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 1916100.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45232150 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: CP 19/2020 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Sim 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
420 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Não 
 
 

7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 21.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
150 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: ---- 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 



 

 
N.º 21 

 

 
 

21 de OUTUBRO 
de 2020 
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13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Prç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/10/19 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vogal Conselho Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 203, de 19 de outubro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 2023/2020 

 
CP 14/2020 

Aquisição de 7 (sete) Viaturas Pesadas 
de Recolha de Resíduos Urbanos, 

e correspondentes 
Serviços de Manutenção, 

dividido em três Lotes 
 

Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de 
procedimento n.º 10870/2020, de 2020-09-30, 
com ID 413238319 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 

NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: 
geral@simar-louresodivelas.pt 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 54.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/10/19 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 205, de 21 de outubro de 2020] 

 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 488/2020 

 

 

15.ª Alteração Orçamental Permutativa 

 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 

 

 

 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 56.868.286,00 56.868.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

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

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

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.778.055,50 34.778.055,50

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

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

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

RECEITAS DE CAPITAL

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

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

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

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

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

OUTRAS RECEITAS

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

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

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

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

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.422.235,00 50.422.235,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 50.004.190,63 75.608,00 234.203,00 49.845.595,63

Juros e Outros Encargos 403.338,00 346.338,00 346.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.207.590,50 47.500,00 163.385,00 20.091.705,50

Subsídios 1.050.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.019.918,00 71.200,00 50.000,00 1.041.118,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 123.600.272,13 194.308,00 447.588,00 123.346.992,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 41.982.669,00 174.850,00 1.570,00 42.155.949,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.525.952,00 80.000,00 4.605.952,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 49.942.492,00 254.850,00 1.570,00 50.195.772,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.542.764,13 449.158,00 449.158,00 173.542.764,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

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

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

126.348.418,48

17.528.974,15

140.875.966,28

1,14

122.022.511,50

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

143.877.392,63

123.346.992,13

3.001.426,35

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

15ª Alteração Permutativa - 2020

 

 

* 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 3.001.426,35 €. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 491/2020 

 

 

Programa Municipal de Apoio a Aquisição de Veículos 
para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 

 
(PMAAVB) 

 

 



 
Programa Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos 

para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB) 

 

PREÂMBULO 

Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 

populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, 

nos termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Acresce que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 

interesse para o município, por força da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do diploma legal atrás 

citado. 

As sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures são 

pessoas coletivas de utilidade pública, sem fins lucrativos, de caráter humanitário e de 

interesse geral, prestando diferenciados serviços na área da proteção e socorro às populações, 

serviços esses que constituem um inestimável, imprescindível e insubstituível apoio às 

comunidades nesta área específica de atividade. 

Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros são 

utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 

pelos sinistros, constituindo-se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de 

socorro e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão 

acompanhar as evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para 

assim poderem responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes 

tipologias de ocorrências. 

De há muito que as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho têm 

manifestado a necessidade de ser recuperado o apoio municipal para aquisição de veículos, 

retomando uma prática consagrada nos anos iniciais de vigência do Protocolo de Apoio ao 

Associativismo e Voluntariado em Bombeiros (PAAVB). 

Entendeu-se ser chegado o momento de reativar este apoio municipal na aquisição de 

veículos, embora em modelo distinto ao que existiu em tempo, o qual consagrava um valor a 

distribuir anualmente por duas Associações Humanitárias de Bombeiros, de forma rotativa até 

se atingir um final de ciclo que incluísse o apoio a todas elas. 

Neste sentido, formatou-se o presente regulamento, identificado como “Programa Municipal 

de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 

(PMAAVB)” de forma a estabelecer o conjunto das regras e dos procedimentos com vista à 

concretização deste objetivo. 



 
Considerou-se que cada Corpo de Bombeiros possui particularidades e necessidades 

específicas face à área de atuação que lhe está legalmente atribuída, aspeto esse que advém 

da heterogeneidade territorial, dos perigos presentes e estudados por diferentes entidades 

que sustentam as matrizes de risco inscritas nos planos de emergência de proteção civil de 

nível distrital e concelhio, e das necessidades técnicas e materiais para fazer face a eventuais 

incidentes. Em resumo, considera-se que embora todos os corpos de bombeiros com sede e 

atividade na área territorial do concelho de Loures tenham riscos diferenciados nas suas áreas 

de atuação próprias, eles possuem níveis diferenciados e concomitantemente têm 

necessidades diferentes. 

Noutro aspeto, considerou-se relevante estabelecer um conjunto de princípios orientadores 

que não só enquadrassem a disponibilidade municipal no apoio à aquisição de veículos, como 

também garantissem disciplina na atribuição desse mesmo apoio, atendendo ainda a aspetos 

já por diversas vezes sublinhados pelo Tribunal de Contas quanto à não atribuição de apoios 

municipais na área dos bombeiros que tenham a mesma finalidade de idênticos apoios 

atribuídos por parte da administração central ou de outras entidades da administração 

pública. 

Sendo os Corpos de Bombeiros tutelados pela administração central através do Ministério da 

Administração Interna, com competências atribuídas à Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil, os critérios subjacentes à tipologia dos veículos têm de estar conformados com 

as normas emitidas por estas entidades, fazendo-se referência, no texto do regulamento, aos 

documentos legais que enquadram esta matéria. 

Ainda, no que respeita aos valores limites de comparticipação municipal dos veículos e da vida 

útil por tipologia dos mesmos, tomou-se em linha de conta as referências constantes dos 

anexos das diretivas financeiras da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 

quanto ao custo base e duração de referência dos veículos. 

O financiamento municipal considera, por um lado, a ponderação de fatores sustentados em 

critérios de natureza distinta, como sejam o risco próprio existente na área de atuação de cada 

Corpo de Bombeiros, extraída de estudos cujos parâmetros se encontram vertidos em 

documentos oficiais como sejam a identificação e caracterização de riscos à escala distrital, do 

plano municipal de defesa da floresta contra incêndio e do próprio plano municipal de 

emergência de proteção civil de Loures, como também a atividade própria nas respetivas áreas 

de atuação, sustentados nos dados recolhidos junto da entidade tutelar. 

Da aplicação dos critérios enunciados no regulamento resulta o esforço financeiro a suportar 

pelo município, complementarmente ao que será suportado pela associação humanitária de 

bombeiros voluntários respetiva, consagrado num instrumento jurídico de contrato-programa, 



 
desenvolvido por ciclos de quatro anos ou por outro período temporal que o montante global 

das candidaturas assim o determinem, em razão das disponibilidades financeiras do município. 

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente documento regulamenta o Programa Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos 

para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB), adiante designado de 

Programa, e define os critérios e os procedimentos aplicáveis. 

2. O presente Programa é aplicável a todos os corpos de bombeiros detidos por associações 

humanitárias de bombeiros voluntários, com área de atuação no território do município de 

Loures e devidamente homologados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC). 

 

Artigo 2.º 

Objetivo 

1. O Programa tem por objetivo apoiar as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários 

do Concelho na aquisição de veículos operacionais utilizados pelos respetivos Corpos de 

Bombeiros, por substituição daqueles que se encontrem para além da sua vida útil, e que 

constituem a primeira prioridade no apoio a prestar. 

2. Pode ser prestado idêntico apoio à aquisição de veículos operacionais ao serviço, que 

embora não se encontrem para além da sua vida útil, tenham manifesta desadequação 

operacional, e que por esta via possam ter limitações técnicas na prestação efetiva do socorro 

às populações, constituindo-se como uma segunda prioridade. 

3. São ainda considerados, para apoio, veículos novos cuja tipologia não exista no Corpo de 

Bombeiros, da qual seja comprovadamente evidenciada a sua necessidade, nomeadamente 

para acorrer a incidentes enquadrados num determinado risco existente na sua área de 

atuação, enquadrando-se este apoio numa primeira prioridade. 

 

Artigo 3.º 

Conceito 

1. O Programa tem subjacente a matriz de cálculo de risco de cada corpo de bombeiros 

constante nos “Estudos de Identificação e Caracterização de Riscos à Escala Distrital” da 

ANEPC, cruzado com os parâmetros associados aos riscos da área do município constantes do 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loures, bem como a definição da tipologia 



 
de veículos operacionais dos corpos de bombeiros e respetivas dotações mínimas 

estabelecidas pela ANEPC enquanto entidade tutelar dos corpos de bombeiros. 

2. Constituem princípios especiais aplicáveis no âmbito do Programa, os seguintes: 

a) Princípio da necessidade, ponderando-se a ausência de meio próprio para 

cumprimento de missões de proteção e socorro ou a inadequação do meio existente, 

enquadrados na dotação mínima de veículos constante da legislação que regula a 

atividade dos corpos de bombeiros; 

b) Princípio da adequação, ponderando-se a matriz de cálculo de risco para a área de 

atuação própria de cada corpo de bombeiros e constante do quadro I, do anexo I; 

c) Princípio da modernização, ponderando-se a idade do veículo com base no ano 

constante do certificado de matrícula e o limite de vida útil para cada tipologia de 

veículos, constante do quadro II, do anexo I; 

d) Princípio da prioridade, ponderando-se os serviços efetuados pela tipologia de veículo 

através de rácio obtido dos serviços realizados pelo corpo de bombeiros nos últimos 10 

anos, tendo por base a Norma Operacional Permanente da ANEPC quanto à classificação 

de ocorrências (NOP 3101), constante dos quadros III e IV, do anexo I; 

e) Princípio da comparticipação, no qual a Câmara Municipal e a Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários contribuem com partes distintas no esforço financeiro para a 

aquisição dos veículos. 

 

Artigo 4.º 

Elegibilidade 

1. São elegíveis veículos operacionais, de socorro e de combate a incêndios, cuja tipologia, 

características e especificações técnicas estejam em consonância com o definido em 

regulamento aprovado pela ANEPC, nomeadamente os identificados no Despacho n.º 

7316/2016, de 22 de fevereiro, publicado no Diário da República, II série, n.º 107, de 3 de 

junho de 2016. 

2. A tipologia de veículos a considerar, enquadrados no despacho referido no número anterior, 

é a seguinte: 

a) Veículos de combate a incêndios; 

b) Veículos com meios elevatórios; 

c) Veículos de socorro e assistência técnica; 

d) Veículos de socorro e assistência a doentes; 

e) Veículos de posto de comando; 

f) Veículos de proteção; 



 
g) Veículos de transporte de pessoal; 

h) Veículos de apoio logístico; 

i) Veículos motorizados específicos. 

3. Os veículos referidos nas alíneas a), c), d), e), g) e h) podem ser objeto de candidatura 

própria das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários. 

4. Pela sua natureza e especificidade, os veículos referidos nas alíneas b), f) e i) não são objeto 

de candidatura própria das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários, estando a sua 

necessidade sujeita a ponderação face aos riscos existentes no território do Concelho, a 

parecer da ANEPC através do Comando Distrital de Lisboa quanto à sua necessidade e 

adequação, e ainda da apresentação de proposta fundamentada do Secretariado das 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures sustentada em 

documento técnico elaborado e subscrito pelos Comandantes dos sete corpos de bombeiros 

do concelho, ficando a sua aquisição condicionada à oportunidade financeira do município. 

5. A aquisição de veículos enquadrados na alínea g) será considerada após se esgotarem as 

candidaturas de primeira e segunda prioridade. 

6. Para efeitos de construção do valor total do veículo, apenas são elegíveis os seguintes itens 

de referência: 

a) Veículo e respetivo chassis; 

b) Superestrutura, incluindo tanque, bomba de serviço de incêndio e monitores fixos; 

c) Avisadores e projetores especiais; 

d) Pinturas, símbolos e inscrições; 

e) Ligações hidráulicas, elétricas e mecânicas dos componentes atrás identificados. 

7. No caso das ambulâncias de socorro, são elegíveis os seguintes itens: 

a) Veículo e respetivo chassis; 

b) Equipamento de transporte e mobilização; 

c) Equipamento de imobilização; 

d) Avisadores, projetores especiais e respetivas ligações; 

e) Pinturas, símbolos e inscrições. 

8. Para os veículos classificados como VSAE (Veículos de Socorro e Assistência Especial), face à 

sua especificidade, são também considerados elegíveis os itens correspondentes ao gerador de 

corrente elétrica, e à grua e guincho. 

9. Embora não constante do despacho referido no número 1 deste artigo, consideram-se como 

elegíveis os veículos identificados como Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM), dada a 

natureza específica da sua função, constituindo uma mais-valia do serviço prestado às 

populações. 



 
10. Não são elegíveis os itens referentes ao equipamento próprio de cada tipologia de veículo 

(carga do veículo) incluindo equipamentos de comunicações e suas infraestruturas. 

 

Artigo 5.º 

Formalização das Candidaturas 

1. A apresentação das candidaturas obedece à entrega dos seguintes documentos: 

a) Documento, subscrito pelo comandante do corpo de bombeiros, na qual se expresse 

a necessidade da aquisição do veículo. Caso seja por substituição de veículo existente, 

deverá ser elaborado documento específico que identifique as razões para a sua 

inabilitação ao serviço operacional; 

b) Cópia do certificado de matrícula do veículo a substituir, quando aplicável; 

c) Orçamento, fatura pro forma ou outro documento válido que discrimine e evidencie 

de forma valorizada os itens constantes dos números 6 a 8, do artigo 4.º deste 

regulamento, consoante a tipologia de veículo, com valores antes da aplicação do IVA; 

d) Declaração de compromisso de abate do veículo a substituir após entrada ao serviço 

do novo, emitida pelo Presidente de Direção da Associação Humanitária beneficiária, 

excetuando as situações em que o mesmo tenha finalidade museológica para a 

Associação, ou objeto de alienação, devendo ser expressamente manifestada em 

documento próprio essa intenção. 

2. O processo de candidatura é constituído pelos documentos referidos no número anterior, 

capeado por ofício da Associação, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, até ao final do 

primeiro trimestre do ano anterior ao início de cada ciclo de candidaturas. 

3. As candidaturas são objeto de apreciação no Serviço Municipal de Proteção Civil, que 

elaborará documento com a proposta dos veículos a serem considerados para cada ciclo e do 

respetivo valor de apoio financeiro. 

4. As candidaturas que forem apresentadas sem cumprirem as disposições constantes deste 

artigo são imediatamente rejeitadas. 

 

Artigo 6.º 

Critérios de ponderação 

1. As candidaturas integradas na primeira prioridade têm preferência sobre as demais. 

2. Os critérios de ponderação para construção da percentagem final do apoio municipal 

constam dos respetivos quadros do anexo I, variando de acordo com os fatores de 

ponderação. 

3. As ponderações para os diferentes fatores são os seguintes: 



 
a) Para o fator risco, os critérios de ponderação são os constantes da tabela adjacente 

ao quadro 1, do anexo I, deste regulamento. 

b) Para o fator vida útil, os critérios de ponderação são os constantes da tabela 

adjacente ao quadro 2, do anexo I, deste regulamento, para os diferentes grupos de 

veículos. 

c) Para o fator ocorrências, os critérios de ponderação são os constantes da tabela 

adjacente ao quadro 4, do anexo I, conjugado com o quadro 3 do mesmo anexo e ambos 

deste regulamento, sendo o resultado a média da soma das parcelas da percentagem de 

ocorrências de cada código de incidente para o veículo em apreciação por aplicação da 

fórmula junto ao quadro 4, excluindo aquelas cujo valor percentual do código seja de 

0,00%. 

4. Da aplicação da fórmula seguinte, resultará o valor percentual para determinação do 

montante a suportar pelo município, que aplicado sobre o valor do veículo apresentado no 

documento referido na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º constituíra o esforço financeiro 

municipal na sua aquisição. 

Fp=Fr+Fvu+Foc3 

Fp – Fator percentagem para determinação do valor a suportar pelo município 

Fr – Fator risco 

Fvu – Fator vida útil 

Foc – Fator ocorrências 

 

Artigo 7.º 

Financiamento permanente 

1. As verbas a disponibilizar a cada Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários são as 

que resultarem da aplicação dos critérios constantes deste regulamento, reduzidas a escrito 

em documento que firmará as condições do financiamento, assumindo a forma jurídica de 

contrato-programa. 

2. O valor do encargo global da componente municipal para cada ciclo de financiamento, 

repartido pelos diferentes anos económicos assim como a duração de cada ciclo, são fixados 

por despacho do Presidente da Câmara. 

 

Artigo 8.º 

Financiamento estrutural 

1. Em cada ciclo de financiamento só será considerado o apoio financeiro a um veículo por 

associação humanitária de bombeiros voluntários. 



 
2. Excetuam-se os veículos identificados no quadro I, do anexo II, como de Comando Tático, 

Transporte de Pessoal, Ambulância de Socorro e de Transporte Múltiplo, podendo ser 

candidatáveis até duas unidades de uma só tipologia ou por cruzamento entre estas tipologias. 

3. A comparticipação financeira municipal resultará da aplicação da fórmula constante do n.º 

4, do artigo 6.º, sobre o valor apresentado no documento referido na alínea c), do n.º 1, do 

artigo 5.º, estabelecendo desta forma o esforço financeiro municipal para a aquisição do 

veículo. 

4. Os valores apurados nos termos do número anterior não poderão exceder os limites 

máximos que constam do quadro 1, anexo II, por tipologia de veículos ou o somatório dos 

valores dos veículos identificados no ponto 2 deste artigo, constituindo esse o valor do 

financiamento municipal caso sejam ultrapassados. 

5. Calculado o valor de financiamento para cada associação humanitária de bombeiros 

voluntários, o mesmo será transferido nas condições que vierem a ser inscritas nos respetivos 

contratos-programa. 

6. Ficam excluídos deste regulamento, os veículos que sejam: 

a) Financiados por recurso a candidaturas de fundos comunitários; 

b) Comparticipados pela ANEPC em linhas de apoio próprio para a aquisição de veículos; 

c) Comparticipados ao abrigo do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais e no 

âmbito da Diretiva Financeira da ANEPC; 

d) Comparticipados por outras entidades ao abrigo de protocolos ou parcerias 

estabelecidas para o efeito; 

e) Adquiridos no mercado de usados; 

f) Objeto de reconversão, alteração ou reparação no decurso de acidente e que tenham 

tido perda total por parte da companhia de seguros. 

7. As comparticipações por abate de veículos apenas são consideradas entre veículos da 

mesma classe: ligeiros com ligeiros e pesados com pesados. 

 

Artigo 9.º 

Procedimentos administrativos 

1. Após a celebração do contrato-programa, a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários fará a entrega de cópia autenticada dos documentos que comprovem a 

adjudicação do veículo, o valor total e da fonte de financiamento, se aplicável. 

2. Durante a vigência do contrato-programa, deverão ser entregues cópias autenticadas dos 

pagamentos efetuados à entidade adjudicatária ou à entidade financiadora, imediatamente 

após cada liquidação. 



 
3. Com a entrada ao serviço do novo veículo, a associação humanitária deverá proceder à 

entrega dos seguintes documentos de forma a concluir o processo: 

a) Cópia autenticada do documento de abate do veículo substituído, emitido pelo 

respetivo centro de abate, quando aplicável, ou do documento de alienação se for o 

caso; 

b) Cópia autenticada do recibo de pagamento final do veículo objeto de 

comparticipação; 

c) Cópia autenticada do documento emitido pelo ANEPC/Comando Distrital de 

Operações de Socorro de Lisboa, onde conste a data de entrada ao serviço do veículo. 

4. A autenticação dos documentos referidos nos números anteriores é efetuada pelo 

Presidente de Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários. 

 

Artigo 10.º 

Disposições finais 

1. As regras do presente regulamento são de aplicação e cumprimento obrigatórios, sendo as 

Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários os sujeitos passivos de financiamento. 

2. O direito à comparticipação nos casos previstos no presente regulamento caduca no final de 

cada ciclo de financiamento. 

3. A não apresentação dos documentos comprovativos enunciados no presente regulamento 

implica a devolução do montante recebido e não comprovado. 

4. De igual forma, cabe a devolução ao município de todos os valores transferidos, caso não 

seja concluído o processo de aquisição do veículo. 

5. Para cada veículo adquirido ao abrigo deste programa será entregue pela câmara municipal 

placa individualizada com elementos identificadores do Programa, do município e do apoio 

concedido. 

6. Os quadros constantes dos anexos são objeto de avaliação em cada ciclo de financiamento, 

cuja revisão, se for o caso, constarão do mesmo despacho do Presidente da Câmara que definir 

o encargo global de financiamento. 

7. Todos os casos omissos no presente regulamento são resolvidos de comum acordo entre as 

partes. 

 

Artigo 11.º 

Norma transitória 

1. No ano inicial de aplicação do Programa, são considerados candidatáveis os veículos 

constantes do ofício dirigido pelo Secretariado das Associações de Bombeiros Voluntários do 



 
Concelho de Loures ao Presidente da Câmara, datado de 17 de maio de 2019, do qual consta o 

levantamento do estado atual do parque de veículos operacionais existentes em cada Corpo 

de Bombeiros, das respetivas prioridades para candidatura, e da programação de renovação 

no curto e médio prazo. 

2. A aceitação de candidaturas é válida mesmo para veículos já adquiridos e que tenham vindo 

expressamente identificados no documento referido no número anterior. 

 

Artigo 12.º 

Entrada em vigor 

O regulamento entra em vigor imediatamente após publicação em Diário da República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo I 

Quadros referentes ao artigo 3.º 

Quadro I – Matriz de Risco 

 
Bucelas Camarate Fanhões Loures 

Moscavide 
e Portela 

Sacavém Zambujal 

Incêndios 
urbanos 

0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 

Incêndios 
florestais 

0,8 0,4 0,8 0,8 0,2 0,6 0,6 

Acidentes 
rodoviários 

0,4 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,4 

Acidentes 
SEVESO 

0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 

Cheias e 
Inundações 

0,8 0,4 0,6 0,8 0,2 0,8 0,8 

Acidentes com 
mercadorias 
perigosas em 
rodovia 

0,6 0,4 0,4 0,8 0,2 0,6 0,8 

Sismos 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 

Seca 0,8 0,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,8 

Acidentes 
ferroviários 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,2 

Tsunami 0,4 0,6 0,6 0,8 0,4 1 0,8 

Deslizamentos 0,8 0,4 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 

        

Índice risco 0,545 0,473 0,509 0,636 0,345 0,673 0,545 

 

Reduzido 0,2 Moderado 0,4 Elevado 0,6 
Muito 

elevado 
0,8 Extremo 1 

 

Fator 
ponderação 

Índice risco 
0 < x ≤ 0,2 

Índice risco 
0,2 < x ≤ 0,4 

Índice risco 
0,4 < x ≤ 0,6 

Índice risco 
0,6 < x ≤ 0,8 

Índice risco 
X > 0,8 

90 92,5 95 97,5 100 

 

Incêndios Urbanos – Ponderação dos incêndios urbanos ocorridos na área de atuação com o 

número total de ocorrências no Concelho nos últimos 10 anos 

Incêndios Florestais – Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndio 

Acidentes Rodoviários - Ponderação dos acidentes ocorridos na área de atuação com o 

número total de ocorrências no Concelho dos últimos 10 anos 



 
Acidentes Seveso - Relação dos Estabelecimentos (Continente) abrangidos pelo regime de 

prevenção de acidentes graves (setembro 2019): GOC - Grupo Operacional de Combustíveis - 

Aeroinstalação de Lisboa (aeroporto de Lisboa) - nível inferior; Hovione FarmaCiencia, SA (Sete 

Casas-Loures) - nível inferior; Solvay Portugal - Complexo Fabril da Póvoa de Santa Iria (Vila 

Franca de Xira) - nível inferior 

Cheias e inundações – Carta das zonas ameaçadas por cheias para o período de retorno dos 

100 anos do PDM de Loures 

Acidentes com mercadorias perigosas em rodovia – Carta de suscetibilidade a acidentes no 

transporte rodoviário de mercadorias perigosas do Distrito de Lisboa 

Sismos – Cenário afastado da Carta de Intensidade Sísmica do Plano Especial de Emergência 

para o Risco Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes 

Seca – Carta de Suscetibilidade futura de seca meteorológica do Plano Metropolitano de 

Adaptação às Alterações Climáticas 

Acidentes ferroviários – Rede ferroviária no Concelho de Loures 

Tsunami – Carta de suscetibilidade a tsunamis do Distrito de Lisboa 

Deslizamentos – Carta de Suscetibilidade das freguesias do concelho de Loures aos 

movimentos de massa em vertentes (deslizamentos) do PDM de Loures 

 

Quadro II – Tempo de vida útil dos veículos 

Tipologias de 
Veículos 

Sigla Designação 
Vida útil 
(anos) 

Grupo 

Veículos de 
Combate a Incêndio 

VUCI 
Veículo Urbano de Combate a 
Incêndios 

20 

1 

VLCI 
Veículo Ligeiro de Combate a 
Incêndios 

20 

VFCI 
Veículo Florestal de Combate a 
Incêndios 

20 

VECI 
Veículo Especial de Combate a 
Incêndios 

20 

Veículos de Apoio 
Logístico 

VTTU Veículo Tanque Tático Urbano 20 

VTTF Veículo Tanque Tático Florestal 20 

VALE 
Veículo de Apoio Logístico 
Especial 

20 

Veículos de Posto 
de Comando 

VCOT Veículo de Comando Tático 20 

Veículos de 
Transporte de 
Pessoal 

VTPT 
Veículo Tático de Transporte de 
Pessoal 

20 

Veículos de Socorro 
e Assistência 
Técnica 

VSAT 
Veículo de Socorro e Assistência 
Tático 

15 

2 

 VSAE 
Veículo de Socorro e Assistência 
Especial 

15 

Veículos de Socorro 
e Assistência a 
Doentes 

ABSC Ambulância de Socorro 10 

3 
ABTM 

Ambulância de Transporte 
Múltiplo 

10 



 
 

Fator 
ponderação 

(Grupo 1) 

Anos 
0 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 10 

Anos 
10 < x ≤ 15 

Anos 
15 < x ≤ 20 

Anos 
X > 20 

90 92,5 95 97,5 100 

 

Fator 
ponderação 

(Grupo 2) 

Anos 
0 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 9 

Anos 
9 < x ≤ 12 

Anos 
12 < x ≤ 15 

Anos 
X > 15 

90 92,5 95 97,5 100 

 

Fator 
ponderação 

(Grupo 3) 

Anos 
0 < x ≤ 3 

Anos 
3 < x ≤ 5 

Anos 
5 < x ≤ 7 

Anos 
7 < x ≤ 10 

Anos 
X > 10 

90 92,5 95 97,5 100 

 

Quadro III – Matriz de relação da tipologia de veículos com a classificação de ocorrências 

Sigla Designação 1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300 

VUCI 

Veículo 
Urbano de 
Combate a 
Incêndios 

X X X X X X  X X  X X 

VLCI 

Veículo 
Ligeiro de 
Combate a 
Incêndios 

X X X X  X X X X  X X 

VFCI 

Veículo 
Florestal de 
Combate a 
Incêndios 

X      X X X   X 

VECI 

Veículo 
Especial de 
Combate a 
Incêndios 

X X X X  X  X X    

VTTU 
Veículo 
Tanque Tático 
Urbano 

X X X X  X  X X  X X 

VTTF 
Veículo 
Tanque Tático 
Florestal 

X X X X  X X X X  X X 

VALE 

Veículo de 
Apoio 
Logístico 
Especial 

X X X X X X  X X   X 

VSAT 

Veículo de 
Socorro e 
Assistência 
Técnico 

X   X X X  X X   X 

VSAE 

Veículo de 
Socorro e 
Assistência a 
Doentes 

X X X X X X  X X   X 

VCOT 
Veículo de 
Comando 
Tático 

X X X X X X X X X  X X 

VTPT 
Veículo Tático 
de Transporte 
de Pessoal 

X      X X X  X X 



 

ABSC 
Ambulância 
de Socorro 

X X X X X X X X X X X X 

ABTM 
Ambulância 
de Transporte 
Múltiplo 

         X   

 

Quadro IV – Número de ocorrências na área de atuação de cada Corpo de Bombeiros por tipologia de incidente 

Ano de  
2010 a 
2019 

1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300 

Totais no 
decénio 

0 1421 651 643 7727 279 2826 1429 3192 207885 4893 13503 

Bucelas 
0 32 25 18 262 6 223 31 147 8938 131 585 

0,00% 2,25% 3,84% 2,80% 3,39% 2,15% 7,89% 2,17% 4,61% 4,30% 2,68% 4,33% 

Camarate 
0 170 96 95 828 36 395 348 477 38148 970 1564 

0,00% 11,96% 14,75% 14,77% 10,72% 12,90% 13,98% 24,35% 14,94% 18,35% 19,82% 11,58% 

Fanhões 
0 49 35 17 267 7 243 57 129 7593 141 411 

0,00% 3,45% 5,38% 2,64% 3,46% 2,51% 8,60% 3,99% 4,04% 3,65% 2,88% 3,04% 

Loures 
0 404 210 225 2569 61 1072 318 545 56045 1094 3484 

0,00% 28,43% 32,26% 34,99% 33,25% 21,86% 37,93% 22,25% 17,07% 26,96% 22,36% 25,80% 

Moscavide 
e Portela 

0 137 27 26 345 44 37 82 637 20663 338 2563 

0,00% 9,64% 4,15% 4,04% 4,46% 15,77% 1,31% 5,74% 19,96% 9,94% 6,91% 18,98% 

Sacavém 
0 576 224 229 3082 117 732 526 1093 66159 2001 4441 

0,00% 40,53% 34,41% 35,61% 39,89% 41,94% 25,90% 36,81% 34,24% 31,82% 40,90% 32,89% 

Zambujal 
0 53 34 33 374 8 124 67 164 10339 218 455 

0,00% 3,73% 5,22% 5,13% 4,84% 2,87% 4,39% 4,69% 5,14% 4,97% 4,46% 3,37% 

 
1000 – Fenómenos Naturais 
2100 – Incêndios Urbanos ou em Área Urbanizável 
2200 – Incêndios em Equipamentos ou Produtos 
2300 – Incêndios em Transportes 
2400 – Acidentes 
2500 – Acidentes Industriais e Tecnológicos 
3100 – Incêndios Rurais 
3200 – Incêndios em Detritos 
3300 – Comprometimento total ou parcial de segurança, serviços ou estruturas 
4100 – Assistência em Saúde 
4200 – Intervenção em Conflitos Legais 
4300 – Assistência e Prevenção a Atividades Humanas 
 

Pob=C1000+C2100+…+C4300s 

 

pob = Valor obtido para identificação da percentagem do fator ponderação a aplicar no “Fator Ocorrências” da 

fórmula do artigo 6.º 

S = número total de parcelas na soma 

 

 



 
 

Fator 
ponderação 

Percentagem obtida em cada tipologia de ocorrência 

0% < x ≤ 5% 5% < x ≤ 10% 10% < x ≤ 15% 15% < x ≤ 25% X > 25% 

90 92,5 95 97,5 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo II 

Quadro referente ao n.º 4 do artigo 8.º 

Quadro I – Limite máximo da comparticipação municipal por tipologia de veículo 

Tipologias de Veículos Sigla Designação Limite máximo 

Veículos de Combate a 
Incêndio 

VUCI Veículo Urbano de Combate a Incêndios 190.000,00€ 

VLCI Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios 60.000,00€ 

VFCI Veículo Florestal de Combate a Incêndios 150.000,00€ 

VECI Veículo Especial de Combate a Incêndios 190.000,00€ 

Veículos de Apoio 
Logístico 

VTTU Veículo Tanque Tático Urbano 165.000,00€ 

VTTF Veículo Tanque Tático Florestal 165.000,00€ 

VALE Veículo de Apoio Logístico Especial 190.000,00€ 

Veículos de Socorro e 
Assistência Técnica 

VSAT Veículo de Socorro e Assistência Tático 90.000,00€ 

VSAE Veículo de Socorro e Assistência Especial 180.000,00€ 

Veículos de Posto de 
Comando 

VCOT Veículo de Comando Tático 42.500,00€ 

Veículos de Transporte 
de Pessoal 

VTPT Veículo Tático de Transporte de Pessoal 42.500,00€ 

Veículos de Socorro e 
Assistência a Doentes 

ABSC Ambulância de Socorro 55.000,00€ 

ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo 35.000,00€ 
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Normas de Participação 
 

Concurso de Montras 2020 “O Natal nas Montras” 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

Artigo 1.º 

OBJETO e FIM 

1 - O presente normativo estabelece as regras a que deve obedecer o Concurso de Montras 2020 “O Natal 

nas Montras”, organizado pela Câmara Municipal de Loures, em parceria com a AECSCLO - Associação 

Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures, a ACS - Associação de Comerciantes de 

Sacavém, a Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, a Junta de Freguesia de Loures, a 

União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e a União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

2 - Através destas “Normas de Participação” pretende-se promover e perpetuar a tradição popular de 

decoração de montras com símbolos alusivos à época natalícia. 

3 - Pretende-se, igualmente, com este concurso, dinamizar e tornar mais atrativos os espaços comerciais, 

bem como, fomentar o comércio local nos centros urbanos de Loures, Camarate e Sacavém, durante as 

festividades natalícias. 

 

Artigo 2.º 

ÂMBITO e CONCORRENTES 

O concurso destina-se a todos os agentes económicos de Loures, Camarate e Sacavém, que possuam 

estabelecimentos comerciais em atividade, com montras visíveis ao público, devidamente licenciados para a 

utilização, independentemente do seu ramo de atividade. 

 

Artigo 3.º 

CALENDÁRIO 

O Concurso de Montras 2020 “O Natal nas Montras”, realizar-se-á de acordo com a seguinte calendarização: 

a) Inscrições: de 2 a 22 de novembro; 

b) Divulgação da lista final dos concorrentes admitidos: 25 de novembro; 

c) Exibição das Montras: de 1 a 31 de dezembro;  
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d) A montra a concurso deve manter-se decorada e inalterada de 1 a 31 de dezembro; 

e) A decoração da montra a concurso pode fazer-se antes da data mencionada na alínea anterior; 

f) Cerimónia de entrega dos Prémios: entre 11 de janeiro a 15 de fevereiro. 

g) Envio pelos comerciantes das fotografias das montras a concurso, que constarão no álbum criado no 

facebook do Município de Loures, até às 24:00 horas do dia 4 de dezembro, para o endereço eletrónico 

dei@cm-loures.pt, indicando no assunto: “Concurso O Natal nas Montras” com o nome do 
estabelecimento e localização (Freguesia) devidamente identificados. 

h) Avaliação do Júri: de 1 a 31 de dezembro. 

i) Votação online a realizar-se pelo público: de 7 de dezembro até às 24:00 horas de 30 de dezembro. 

 

 

Capítulo II 

Procedimento 

Artigo 4.º 

INSCRIÇÃO 

a) A inscrição no concurso deve ser efetuada em documento próprio disponibilizado para o efeito de 2 a 22 

de novembro. 

b) As fichas de inscrição devem ser enviadas para o endereço eletrónico dei@cm-loures.pt, indicando no 

assunto: Concurso de Montras 2020 “O Natal nas Montras” ou entregues pessoalmente na Rua da 

República, n.º 50, em Loures. 

c) Cada estabelecimento comercial pode submeter a concurso uma ou mais montras, sendo obrigatório: 

- A utilização de elementos decorativos diferenciados para cada montra a concurso; 

- A formalização de uma proposta por cada montra. 

d)  A ficha de inscrição deve indicar o nome do estabelecimento, a morada, o contacto telefónico, o endereço 

eletrónico e o nome do responsável, bem como autorizar a devida publicação das fotografias da(s) 

montra(s) a concurso nos meios oficiais da Câmara Municipal de Loures e das entidades parceiras. 

e) A inscrição é gratuita e implica a aceitação integral destas Normas de Participação. 

f) O incumprimento das alíneas anteriores será motivo de rejeição liminar. 
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Artigo 5.º 

IDENTIFICAÇÃO DE MONTRAS 

Para melhor identificação dos estabelecimentos a concurso, será colocado um dístico, que contém um 

identificador numérico cedido pela organização. O dístico deverá estar afixado durante os dias do concurso, 

em local bem visível e em bom estado de conservação, para que o júri consiga identificar a montra a concurso. 

 

Artigo 6.º 

AVALIAÇÃO e CRITÉRIOS DE DECISÃO 

1 - A avaliação será realizada presencialmente através de um júri designado para o efeito, sendo orientada 

pelos seguintes critérios: 

a) Capacidade de originalidade e criatividade; 

b) Enquadramento com o tema; 

c) Relação adereço / artigo comercializado (equilíbrio e preçário); 

d) Estética do conjunto (harmonia da imagem); 

e) Conjugação cromática (cor); 

f) Iluminação e visibilidade; 

g) Utilização de matérias recicladas (materiais utilizados); 

h) Envolvimento com o público (impacto). 

Os membros do júri irão utilizar uma grelha de pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte), de acordo com os 

critérios acima mencionados. 

1.1 – A avaliação do júri das montras a concurso ocorrerá por visita ao local, sem aviso prévio dos 

concorrentes. 

 

1.2 – Caso a montra a concurso não esteja devidamente identificada, não será feita a avaliação da mesma. 

 

2. – A avaliação do público é feita online, na página oficial do facebook do Município de Loures 

facebook.com/MunicipiodeLoures, num álbum a criar para o efeito, através de voto eletrónico. 

 

2.1 – Só serão consideradas as classificações de «gostos» e «adoros». Não são contabilizadas as outras 

interações, como por exemplo «riso», «surpresa», «tristeza», «ira», nem comentários às fotografias. 
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2.2 – Caso não seja remetida uma foto da montra a concurso, de acordo com o artigo 3.º, alínea g) do 

presente normativo, a mesma não entrará no álbum de fotografias, para apreciação da população. 

 

Artigo 7.º 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI 

O júri será composto por 9 elementos: 

 Dois representantes do Município de Loures (Divisão de Cultura Divisões de Economia e Inovação); 

 Um representante da AECSCLO – Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 

e Odivelas; 

 Um representante da ACS – Associação de Comerciantes de Sacavém; 

 Um representante da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas; 

 Um representante da Escola de Comércio de Lisboa - área de vitrinismo e design de loja; 

 Um representante da Junta de Freguesia de Loures; 

 Um representante da União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; 

 Um representante da União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 

Artigo 8.º 

VOTAÇÃO 

1. A classificação final atribuída pelo júri e consequente, ordenamento dos candidatos resultará da média 

aritmética simples das classificações obtidas, pelas montras a concurso em todos os critérios de avaliação 

aplicados. 

 

2. A classificação online final será feita com a contabilização de «gostos» e/ou «adoros» nas fotografias das 

montras concorrentes, que constem no álbum criado na página do Facebook do Município de Loures. 

 

Artigo 9.º 

PRÉMIOS 

a) Serão atribuídos os seguintes prémios: 

 1.º Prémio - Alojamento de uma noite, para 2 pessoas na suite principal da Casa da Nossa Senhora da 

Paciência, em Bucelas, que inclui: welcome drink; oferta lembrança “Casa da Nossa Senhora da 
Paciência”; jantar regional com prova de vinhos; pequeno-almoço e visita ao Museu do Vinho e da 

Vinha de Bucelas | Valor aproximado do 1.º Prémio – 250€ (duzentos e cinquenta euros). 

 2.º Prémio - Passeio de barco no rio Tejo com degustação de produtos locais de Loures, para 6 pessoas, 

realizado pela Be Local | Valor aproximado do 2.º Prémio – 200€ (duzentos euros). 
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 3.º Prémio – Cesta artesanal (artesanato CesArt), com produtos locais de Loures e outros da Região 

Saloia comercializados na Mercearia do Fanqueiro | Valor aproximado do 3.º Prémio – 150€ (cento e 

cinquenta euros). 

 Prémio Facebook – Jantar para 2 pessoas, no restaurante Giosário, a atribuir ao concorrente, que 

obtiver a maior votação do público, via online | Valor do prémio votação Facebook – 50€ (cinquenta 

euros). 

b) Os prémios terão a validade até 30 de junho de 2021. Para usufruir dos mesmos, os premiados deverão 

agendar, previamente, com os parceiros referidos. 

c) Menção honrosa de acordo com os critérios e decisão do júri. 

d) Todos os concorrentes receberão certificados de participação. 

 

Capítulo III 

Disposições Finais 

Artigo 10.º 

INTERPRETAÇÃO e LACUNAS 

As dúvidas que surjam na aplicação do presente normativo e os casos omissos serão resolvidos por decisão do 

júri. 



 

 

  

 

 

CONCURSO DE MONTRAS 2020 

O Natal nas Montras 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do Estabelecimento: _______________________________________________________________ 

Nome do Responsável: ___________________________________________________________________ 

Morada do Estabelecimento 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Telefone / telemóvel ____________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Declaro que tomei conhecimento das condições de participação no Concurso de Montras 2020 “O Natal nas Montras” e que 

autorizo o tratamento de dados e a publicação das imagens da montra a concurso nos meios oficiais do município de Loures. 

 

Enviar a ficha de inscrição para dei@cm-loures.pt 

Qualquer dúvida ou esclarecimento é favor contactar a Divisão de Economia e Inovação através do n.º 211 150 917 

 

 

Assinatura _______________________________________________ 

 

Data ___/___/___ 

 

 

 N.º de inscrição (a preencher pelos serviços) _________________________ 

 

mailto:dei@cm-loures.pt
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

A cooperação entre a Universidade e as Autarquias Locais é da maior relevância para o 

interesse público, pois ao promover a fertilização cruzada do conhecimento destes dois tipos 

de entidades, está a contribuir para um duplo propósito: por um lado, enriquece a formação 

dos alunos universitários; e, por outro lado, contribui para a satisfação das necessidades de 

competências técnicas sentidas pelas autarquias; 

Conscientes da virtuosidade e interesse público desta articulação, os signatários celebram 

entre si o presente protocolo, tendo como: 

Primeiro outorgante: Iscte–Instituto Universitário de Lisboa, com sede em Av. das Forças 

Armadas, 1649-026 Lisboa, pessoa coletiva n.º 501 510 184 e legalmente representado pela 

Professora Doutora Maria de Lurdes Rodrigues, na qualidade de Reitora, adiante designado 

como ISCTE; 

Segundo outorgante: Município de Loures, pessoa coletiva nº 501 294 996, com sede na 

Praça da Liberdade, em Loures, aqui representado pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Bernardino José Torrão Soares, adiante também designado como Município.  

 

Os outorgantes acordam celebrar o presente protocolo de cooperação, nos termos das 

cláusulas a seguir indicadas: 

I – Objetivos: 

O presente protocolo estabelece as formas de cooperação entre as instituições supra-

identificadas, tendo em vista o aproveitamento recíproco das respetivas potencialidades 

científicas, técnicas e humanas, nomeadamente para promover: 

1. A oferta de conteúdos formativos dirigidos aos colaboradores da autarquia; 

2. Sessões seminariais/workshops temáticos sobre a problemática da gestão 

autárquica e do desenvolvimento local; 

3. A organização de programas de estágios na autarquia destinados a alunos do 

ISCTE; 

4. A criação de uma bolsa de projetos de investigação que articule a produção 

científica do ISCTE com as necessidades específicas da autarquia; 

5. A realização de pequenos estudos de consultoria correspondentes a necessidades 

pontuais identificadas pela autarquia; 

6. O empreendedorismo local e o ecossistema local de inovação. 
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II – Contornos específicos das modalidades de cooperação 

1. Formação 

O ISCTE dispõe de competências em quase todas as áreas de atuação das autarquias locais, 

assegurando 15 licenciaturas, meia centena de mestrados e duas dezenas de programas de 

doutoramento. A valorização deste potencial para o enriquecimento das competências dos 

autarcas, dirigentes e técnicos municipais pode traduzir-se em modalidades distintas de 

formação, como sejam: 

a. A frequência individual dos cursos de mestrado-doutoramento a funcionar 

regularmente no ISCTE, podendo os membros da autarquia beneficiar de 

condições especiais de acesso; 

b. A frequência de cursos desenhados especificamente para as autarquias no âmbito do 

Programa de capacitação de autarcas e técnicos municipais do Instituto para 

as Políticas Públicas e Sociais do Instituto Universitário de Lisboa (IPPS-IUL), como 

sejam a Pós-graduação “Desafios Autárquicos e Desenvolvimento Local”, o “Curso 

Avançado em Administração Municipal”, ou o “Curso de aperfeiçoamento de 

competências essenciais na Administração Pública”. Estes cursos, com uma duração 

superior a 100 horas, têm um conteúdo definido por módulos ajustáveis às 

necessidades de formação identificadas, podendo ser oferecidos em exclusivo para os 

técnicos/autarcas de uma só autarquia ou de uma associação de autarquias, 

decorrendo as aulas no ISCTE ou nas instalações da(s) autarquia(s); 

c. A frequência de cursos de especialização de curta duração, desenhados a 

pedido e podendo funcionar na autarquia. Este tipo de cursos também funciona 

nas instalações do ISCTE, onde podem ser frequentados individualmente por 

técnicos municipais, em condições privilegiadas a acordar com a respetiva 

autarquia, podendo o curso ser contabilizado como horas de formação contínua 

para efeitos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em Anexo à 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação atual. 

 

2. Programa de seminários 

Em função do interesse revelado pela autarquia, o ISCTE compromete-se a organizar os 

seguintes tipos de seminários, que têm em comum a preocupação em promover a 

aprendizagem interativa entre o saber universitário e o saber acumulado pelas estruturas 

organizacionais autárquicas: 
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a. Seminários itinerantes. Formato: um tema selecionado em parceria com a 

autarquia, abordado por um especialista académico e por um técnico da 

autarquia. Estes seminários decorrem nas instalações da autarquia e destinam-

se a promover o intercâmbio de conhecimento entre técnicos de diferentes áreas 

setoriais da estrutura autárquica;  

b. Encontros autárquicos. Formato: encontro de técnicos-dirigentes de várias 

autarquias com responsabilidades numa dada área de atuação. Estes seminários 

destinam-se a promover o intercâmbio de experiências vividas em autarquias 

diferentes, tendo um professor do ISCTE como mediador. É um espaço 

privilegiado de aprendizagem com base em boas práticas; 

c. Workshop temático. Formato: a autarquia seleciona um problema ou um 

projeto de intervenção que necessite de validar à luz do conhecimento 

académico e da experiência de outras autarquias; o tema será apresentado por 

um técnico da autarquia ou por um consultor por si contratado, o ISCTE 

seleciona técnicos de outras autarquias e especialistas universitários para 

participarem na discussão do tema apresentado pela autarquia; 

d. Mostra de estudos autárquicos. Evento anual de apresentação e discussão de 

estudos de investigação, dissertações e trabalhos de estágio realizados por 

alunos do ISCTE beneficiando da colaboração com autarquias locais. 

 

3. Estágios  

Os estágios destinam-se a, por um lado, proporcionar uma experiência de aprendizagem 

em contexto profissional aos alunos de mestrado do ISCTE, e, por outro lado, a 

proporcionar à autarquia a realização de uma tarefa técnica de curta duração para a qual 

não tenha possibilidade de afetar um dos seus técnicos. Os estágios enquadráveis neste 

protocolo:  

a. Têm por base uma tarefa técnica identificada pela autarquia, exequível no 

equivalente a 460 horas ou três meses de trabalho; 

b. O ISCTE promoverá junto dos seus alunos a oferta da autarquia; 

c. Identificados os interessados, o ISCTE, em articulação com a autarquia, 

seleciona o aluno estagiário; 
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d. Serão definidos um tutor de estágio na autarquia e outro no ISCTE, que 

acordarão e acompanharão a execução do programa de trabalho a desenvolver 

pelo aluno; 

e. Do estágio não resultam quaisquer encargos laborais para a autarquia, não 

cabendo igualmente qualquer obrigação, quanto ao estabelecimento futuro de 

algum vínculo laboral com o estagiário; 

f. Sem prejuízo do anterior, a autarquia poderá estabelecer com o estagiário um 

acordo de formação em contexto profissional; 

g. O estágio é um processo de aprendizagem de geometria variável que deverá 

obrigatoriamente materializar-se na elaboração pelo aluno de um Relatório 

técnico de final de estágio; 

h. Uma vez entregue o relatório de estágio e recebida da autarquia a respetiva 

avaliação, o ISCTE emite a correspondente declaração de estágio. 

Para além dos estágios supra tipificados, a cooperação ISCTE com a autarquia pode 

materializar-se no acolhimento de alunos em “estágio habilitante” para o exercício da 

profissão (exigido pela Ordem) ou em fase de “estágio curricular”. No primeiro caso será 

feita a devida adaptação das cláusulas anteriores, nomeadamente quanto à duração, no 

segundo caso a duração do estágio será de um mês sem que, em qualquer dos casos, haja 

lugar ao pagamento de qualquer compensação financeira. 

 

4. Bolsas de projetos de investigação 

O ISCTE gera anualmente mais de um milhar de “teses” de mestrado e de doutoramento. 

Para além disso, desenvolve permanentemente centenas de projetos de investigação nos 

seus 8 Centros de Investigação, cobrindo áreas tão diversificadas como: Arquitetura e 

Urbanismo; Economia Política; Ciência Política e Políticas Públicas; Marketing, Finanças e 

Gestão; Psicologia Social e das Organizações; Sociologia; ou Tecnologias da Informação. A 

parceria neste domínio destina-se a atingir um duplo objetivo: i. facilitar o acesso a 

informação relativa às políticas públicas e à realidade socioeconómica local indispensáveis 

ao aprofundamento do estudo empírico dos projetos de investigação de alunos do ISCTE; 

ii. proporcionar à autarquia a oportunidade de receber da comunidade académica 

contributos teóricos para a solução de problemas identificados pela autarquia. 

A colaboração neste domínio entre o ISCTE e a autarquia pressupõe: 

a. A criação pela autarquia de uma bolsa de projetos de investigação destinada a 

promover a realização de estudos compagináveis com os requisitos académicos das 
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dissertações de mestrado. A concretização desta bolsa far-se-á anualmente por 

edital onde serão definidos, nomeadamente: i. os termos de referência dos estudos 

que a autarquia necessita ver aprofundados; ii. as condições processuais e materiais 

de apoio disponibilizadas pela autarquia; 

b. A divulgação pelo ISCTE da informação anterior junto da comunidade ISCTE com o 

propósito de identificar alunos interessados em apresentar uma proposta 

metodológica que responda ao desejado pela autarquia; 

c. A criação pela autarquia de uma comissão de seleção das candidaturas cujo 

programa de trabalho melhor se ajuste aos objetivos da autarquia; 

d. A identificação pelo ISCTE do orientador científico do projeto dos seus alunos 

selecionados. 

A parceria de investigação também pode ter por base um projeto de investigação da 

iniciativa do ISCTE, circunstância em que as alíneas a) e b) não são aplicáveis. 

No caso de projetos correspondentes a dissertações de mestrado (cujos alunos podem ser 

técnicos da autarquia que estejam a frequentar cursos do ISCTE), no final do projeto o 

aluno deverá redigir um Relatório onde demonstre ter adquirido pelo menos um dos 

seguintes grupos de competências: 

i. ser capaz de realizar trabalho de campo de pesquisa no domínio das políticas 

territoriais e de analisar de forma sistematizada e pertinente os correspondentes 

dados; 

ii. ser capaz de proceder ao diagnóstico de um problema pertinente no domínio das 

políticas territoriais e de formular uma proposta de resolução desse problema 

fundamentada nos ensinamentos teóricos e/ou nas boas práticas existentes. 

5. Estudos de consultoria 

O ISCTE disponibiliza-se para colaborar com a autarquia no sentido de desenhar equipas 

“por medida” que vão de encontro a necessidades específicas de consultoria 

identificadas pela autarquia ou por grupos de autarquias. Não se trata de ocupar o 

espaço destinado às empresas de consultoria, mas sim de promover a utilização das 

competências dos especialistas do ISCTE na resolução de problemas identificados pela 

autarquia. Para tanto:  

a. A autarquia identifica as necessidades de estudos de consultoria para os quais 

gostaria de obter o contributo do ISCTE; 

b. O ISCTE em articulação com a autarquia define o plano e a metodologia de 

trabalho correspondentes; 

c. O ISCTE organiza uma equipa interdisciplinar para realizar o estudo; 
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d. A parceria é formalizada num contrato, complementar a este protocolo, onde se 

especifique a responsabilidade de cada uma das partes, ficando desde já o 

senhor presidente da CM autorizado a assinar o contrato em referência, desde 

que a respetiva verba se encontre devidamente cabimentada.  

6. Promoção do empreendedorismo local e da inovação empresarial 
O ISCTE dispõe de recursos e competências para apoiar a autarquia na promoção do 

empreendedorismo e da inovação. Esta parceria poderá passar por acordos específicos 

envolvendo ações de mentoria em empreendedorismo local e social, em ações de 

capacitação empresarial e promoção da inovação, ou por consultoria de gestão 

financeira e acompanhamento de projetos, e ainda de consultoria na definição e 

implementação de estratégias de marketing. 

7. Escolas de inverno/ verão 
O ISCTE organiza cursos de curta duração com o formato de escolas de inverno ou 

verão, que pretendem sedimentar conhecimentos e troca de experiências a nível 

nacional e internacional. A parceria com a autarquia neste domínio permitirá atrair 

públicos qualificados e diversificados para o território municipal, potenciando a atividade 

económica e cultural local e a sua visibilidade nacional e internacional. Tal poderá 

materializar-se, nomeadamente, na organização de atividades de caráter lúdico e 

pedagógico, utilizando os recursos culturais e de lazer da autarquia. 
 

III – Obrigações das partes 

As formas de cooperação supra indicadas serão objeto de contrato específico aquando da 

sua operacionalização. Sem prejuízo disso e de outras formas de colaboração que a 

experiência venha a considerar úteis, os signatários assumem o compromisso de manter em 

permanência um canal aberto de comunicação para tudo o que tenha a ver com o bom 

funcionamento deste Protocolo, ficando desde já designado como interlocutor do ISCTE, o 

Prof. Doutor Raul Lopes (raul.lopes@iscte-iul.pt Telefone: 912640124), e sendo o 

interlocutor da autarquia designado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

As Partes Outorgantes obrigam-se ainda a guardar sigilo sobre as informações a que 

venham a ter acesso em virtude da parceria estabelecida, e que excedam as finalidades do 

presente protocolo, sendo este dever extensível aos seus funcionários, alunos e a todos os 

seus colaboradores em geral. 

 

1. Adicionalmente, o ISCTE compromete-se a: 

a. Informar a autarquia das oportunidades de formação e dos eventos com interesse 

para autarcas e/ou técnicos da autarquia; 
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b. Garantir 2 vagas/ano em cada um dos seus mestrados para funcionários da 

autarquia; 

c. Proporcionar aos funcionários da autarquia um desconto de 20% na propina de 

frequência dos mestrados do ISCTE; 

d. Gerir as ações de formação ministradas em conformidade com os critérios de 

qualidade científica e pedagógica requeridos pelos padrões internacionais do ensino 

universitário de 2.º ciclo e em vigor no ISCTE; 

e. Incluir no seu programa de workshops/seminários a discussão de um tema/ 

problema ou de um Projeto selecionado pela autarquia e apresentado por um dos 

seus especialistas, envolvendo na sessão não apenas os alunos, mas igualmente 

docentes do ISCTE e técnicos de outras autarquias; 

f. Assegurar a supervisão técnico-científica dos estágios e/ou das bolsas de 

investigação de alunos envolvidos na procura de soluções para problemas 

identificados pela autarquia, independentemente de tais alunos serem externos ou 

técnicos da autarquia; 

g. Organizar um evento anual de apresentação e discussão dos projetos de 

investigação, bem como dos trabalhos de estágio/dissertação realizados pelos 

alunos do ISCTE que tenham beneficiado da colaboração com as autarquias locais; 

h. Proceder à conveniente divulgação deste protocolo, nomeadamente junto da 

comunidade ISCTE e na informação relativa aos mestrados no site institucional. 

 

2. Por sua vez, a Autarquia compromete-se a: 

a. Participar numa reunião anual de alto nível com o ISCTE para equacionar formas 

concretas de materialização do presente protocolo; 

b. Participar num encontro técnico anual promovido pelo ISCTE destinado a discutir as 

necessidades de formação das autarquias locais; 

c. Promover a divulgação da oferta formativa do ISCTE junto dos seus técnicos 

potencialmente interessados, sem prejuízo dos critérios específicos que decida usar 

para indicar os alunos destinados a preencher as vagas previamente reservadas; 

d. Fomentar a participação dos seus técnicos/ dirigentes no programa de seminários 

do ISCTE, incluindo nos “encontros autárquicos” e nos workshops temáticos; 

e. Disponibilizar anualmente ao ISCTE uma lista temática de estágios e de bolsas de 

investigação disponíveis; 

f. No caso dos estágios/ bolsas, a autarquia compromete-se a acolher os alunos e a 

proporcionar-lhes adequadas condições de trabalho, desde logo designando um 
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tutor para cada um deles, com a incumbência de elaborar um plano de trabalho e 

acompanhar a sua execução;  

g. No caso da colaboração através de estágios ou bolsas de investigação, cabe ainda à 

autarquia definir e aprovar o respetivo programa de estágios e bolsas, bem como a 

eventual compensação financeira a atribuir aos alunos; 

h. A autarquia compromete-se a assegurar a participação no evento anual de 

apresentação dos trabalhos de investigação/ estágio realizados por membros da 

comunidade ISCTE em colaboração com autarquias locais. 

 

IV – Vigência e Rescisão 

1. Este Protocolo, feito em duplicado, produz efeitos desde a data da sua assinatura e vigorará 

por um período de quatro anos, sendo automaticamente renovado por igual período, caso 

nenhuma das Partes se oponha à sua renovação através de comunicação à contraparte, por 

carta registada com aviso de receção, enviada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

relativamente ao seu termo.  

2.  O incumprimento das obrigações estabelecidas neste Protocolo dá lugar à resolução do 

Protocolo se a parte faltosa, notificada por carta registada com aviso de receção, não fizer 

cessar a violação do Protocolo dentro do prazo conferido na referida notificação, o qual não 

poderá ser inferior a 30 (trinta) dias úteis a contar da mesma, sem prejuízo da conclusão das 

ações de parceria em curso. 

 

 

 

V - Disposições finais 

 

1. Qualquer alteração, aditamento ou disposição acessória ao presente Protocolo apenas serão 

válidos quando efetuados sob forma de adenda anexa ao mesmo, assinada por ambas as 

Partes, a qual passará a fazer parte integrante do Presente Protocolo. 

2. Qualquer lacuna ou omissão do presente Protocolo, deverá ser suprida por acordo entre as 

Partes. 

3. As notificações e comunicações entre as Partes sobre matérias relacionadas com o presente 

Protocolo devem ser enviadas por carta registada com aviso de receção, e-mail ou entregues 

presencialmente na respetiva sede. 

 

Lisboa, … de 2020. 
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Primeiro outorgante  Segundo outorgante 

 

 
 

 

 

_________________________  ________________________ 

(Maria de Lurdes Rodrigues)  (Bernardino Soares) 
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Preâmbulo 

A Constituição da República Portuguesa e o Código do Procedimento Administrativo consagram 

um conjunto de princípios que devem nortear a atuação da Administração Pública. 

Aos Municípios, Comunidades Intermunicipais e Regiões Administrativas, como nível da 

Administração Regional e Local, cabe-lhes, também, a responsabilidade de assegurar o estrito 

cumprimento de tais princípios, de forma a salvaguardar os direitos dos cidadãos e a incentivar 

a criação de um clima de confiança entre o Poder Regional, Local e os seus munícipes. 

O Município de Loures, para além de pautar a sua atividade pelos “princípios legais” enunciados, 

tem vindo a estabelecer a obrigatoriedade de elaboração, verificação e cumprimento do Plano 

de Prevenção e Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PPGRCIC) que, para além 

de elencar o conjunto de princípios e valores em que assentam as relações que se estabelecem 

entre os membros dos órgãos autárquicos, os trabalhadores e demais colaboradores do 

município, bem como, na sua relação com as populações, identifica, igualmente, situações 

potenciais de riscos de corrupção, infrações conexas e conflitos de interesses, permitindo desta 

forma definir medidas preventivas e corretivas que conduzam à mitigação e eliminação dos 

referidos riscos e eventuais conflitos de interesses. 

Na sequência da publicação da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, que aprovou um novo regime do 

exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, as entidades 

públicas abrangidas pelo diploma, devem aprovar códigos de conduta a publicar no Diário da 

República e nos respetivos sítios na Internet, para desenvolvimento, entre outras, das matérias 

relativas a ofertas institucionais e hospitalidade. 

Por sua vez, a Lei n.º 78/2019, de 2 de setembro, veio a estabelecer regras transversais às 

nomeações para os gabinetes de apoio aos titulares de cargos políticos, dirigentes da 

Administração Pública e gestores públicos.  

Assim, com o presente “Código de Conduta”, pretende-se proceder à sistematização do 

conjunto de princípios e valores que norteiam a Administração Pública Local, por forma a criar 

um normativo interno que defina padrões de comportamento a observar no desempenho 

profissional ético e de qualidade, em linha com a Missão e os Valores da Instituição Pública, o 

que implica uma responsabilidade e um dever de lealdade para com o Município de Loures e 

outros Entes Autárquicos, e um dever de respeito pelos direitos e interesses legítimos, 

legalmente protegidos, dos utentes e cidadãos do concelho. 
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Com efeito, o presente “Código de Ética e de Conduta” permitirá criar uma identidade cultural 

a nível institucional, fomentar a confiança das/dos munícipes e outras partes interessadas na 

administração autárquica e facilitar o escrutínio da sociedade, contribuindo para reforçar a 

confiança dos cidadãos na atividade desenvolvida pelo Município de Loures. 

Assim, no uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelo artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k), do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na alínea k), do n.º 1 do artigo 71.º e artigo 75.º da Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, na Lei 

n.º 52/2019, de 31 de julho e na Lei n.º 78/2019, de 2 de setembro, procedeu-se à elaboração 

do presente “Código de Conduta”. 

Na elaboração do presente regulamento interno foram auscultadas as unidades orgânicas 

municipais e as estruturas representativas dos trabalhadores, ao abrigo e nos termos do 

disposto no n.º 2, do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

O presente Código de Ética e de Conduta foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal 

tomada em reunião de […] de […] de 2020. 

Mediante à aprovação do “Código de ética e de Conduta”, o mesmo deve posteriormente ser 

publicado no Diário da República e nos respetivos sítios na Internet (n. º1 do artigo 19.º da lei 

52/2019, de 31 de julho). 
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Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

1- O presente Código de Conduta foi elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, na alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea k), do n.º 1 do artigo 71.º e artigo 75.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas – Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 

atual, na Lei n.º 52/2019, de 31 de julho e na Lei n.º 78/2019, de 2 de setembro. 

 

2- O disposto no presente Código é compatível e integrado com a aplicação das normas legais, 

gerais ou especiais, e, simultaneamente, considera e pondera os princípios e valores 

constantes na Constituição da República Portuguesa, no Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 

redação em vigor, no Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, adaptada à Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua 

redação em vigor, na Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, que aprova um novo Regime do 

Exercício de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos e na «Carta 

Ética – Dez Princípios para a Administração Pública», a que se refere a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 47/97, de 27 de fevereiro.  

 

Artigo 2.º 

Objeto  

1- O presente Código de Conduta estabelece um conjunto de princípios e normas, em matéria 

de conduta profissional e ética, e uma autêntica declaração de linhas orientadoras e de 

autorregulação, que devem ser observados por todos os que exercem funções no Município 

de Loures nas suas relações com terceiros e nos serviços prestados aos cidadãos. 

 

2- O disposto no presente Código constitui uma referência para os cidadãos no que respeita 

ao padrão de conduta exigível ao Município de Loures no seu relacionamento com o público 

utente e terceiros. 
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Capítulo II 

Âmbito e Princípios 
 

Artigo 3.º 

Âmbito 

1- O presente Código aplica-se ao Presidente da Câmara Municipal, aos Vereadores, aos 

membros do Gabinete de Apoio à Presidência e aos membros dos Gabinetes de Apoio à 

Vereação, aos titulares de Cargos Dirigentes, em tudo o que não seja contrário ou não 

conste no estatuto normativo específico a que se encontrem adstritos, designadamente, 

na Lei Orgânica da Eleição dos Titulares dos Órgãos das Autarquias Locais, no Regime 

Jurídico da Tutela Administrativa, no Estatuto dos Eleitos Locais e no Regime do Exercício 

de Funções por Titulares de Cargos Políticos e Altos Cargos Públicos. 

 

2- O presente Código aplica-se ainda a todos os trabalhadores, consultores ou prestadores de 

serviço em exercício de funções na Câmara Municipal de Loures, nas relações entre si e 

para com os cidadãos, empresas ou entidades, independentemente do seu vínculo 

contratual. 

 
3- O presente Código pode ainda ser aplicado, com as necessárias adaptações, aos 

trabalhadores ao serviço da Assembleia Municipal de Loures, bem como aos respetivos 

Eleitos, assim como aos que integram o universo empresarial do Município de Loures, 

mediante deliberação desta Autarquia e órgãos de gestão das referidas Empresas 

Municipais. 

 

4- O presente Código de Conduta não prejudica a aplicação de outras disposições legais ou 

regulamentares ou de normas específicas que lhes sejam dirigidas. 

 

Artigo 4.º 

Princípios 

1- No exercício das suas atividades, funções e competências, os eleitos locais e os 

trabalhadores do município devem observar os seguintes princípios gerais de conduta: 

a) Prossecução do interesse público e boa administração; 

b) Transparência; 

c) Imparcialidade; 



 
 Código de ética e de Conduta 

Página 7 de 11 

d) Probidade; 

e) Integridade e honestidade; 

f) Urbanidade; 

g) Respeito interinstitucional; 

h) Garantia de confidencialidade quanto aos assuntos reservados dos quais tomem 

conhecimento no exercício das suas funções. 

 

2- Os eleitos locais, os trabalhadores e colaboradores do município devem agir e decidir 

exclusivamente em função da defesa do interesse público, não podendo usufruir de 

quaisquer vantagens financeiras ou patrimoniais, diretas ou indiretas, para si ou para 

terceiros, ou de qualquer outra gratificação indevida em virtude do cargo que ocupem. 

 

Capítulo III 

Deveres  
 

Artigo 5º 

Deveres 

No exercício das suas atividades, funções e competências, os eleitos locais e os trabalhadores 

devem: 

a) Abster-se de qualquer ação ou omissão, exercida diretamente ou através de interposta 

pessoa, que possa objetivamente ser interpretada como visando beneficiar 

indevidamente uma terceira pessoa, singular ou coletiva; 

b) Rejeitar ofertas ou qualquer uma das vantagens identificadas nos artigos 7º e artigo 9º, 

como contrapartida do exercício de uma ação, omissão, voto ou gozo de influência sobre 

a tomada de qualquer decisão pública; 

c) Abster-se de usar ou de permitir que terceiros utilizem, fora dos parâmetros de 

razoabilidade e de adequação social, bens ou recursos públicos que lhe sejam 

exclusivamente disponibilizados para o exercício das suas funções ou desempenho de 

atividades. 

 

Artigo 6.º 

Deveres de sigilo e Proteção de Dados Pessoais 

1- Os eleitos, trabalhadores e colaboradores do Município devem salvaguardar o sigilo e a 

deontologia profissional relativo a todas as matérias que tomem conhecimento no exercício 

das suas funções. 
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2- Todos os membros do executivo, dirigentes e trabalhadores do Município de Loures devem 

ainda assumir o compromisso de assegurar a proteção e segurança dos dados pessoais que 

tomem conhecimento no exercício das suas funções, de forma a que esses dados pessoais 

não sejam extraviados, usados indevidamente e que o seu tratamento e acesso sejam 

usados de forma lícita. 

 

3- Incluem-se no número anterior, nomeadamente, dados informáticos de âmbito pessoal ou 

outros considerados confidenciais, informação estratégica sobre planeamento do território 

e/ou matéria reservada que ainda não tenha sido objeto de divulgação, bem como a 

relativa a qualquer projeto realizado ou em desenvolvimento, quando tal for considerado 

como devendo ficar obrigatoriamente limitado aos serviços ou pessoas que da mesma 

necessitam no exercício das suas funções ou por causa delas. 

 

Capítulo IV 

Ofertas e Conflito de Interesses 
 

Artigo 7.º 

Ofertas  

1- Não é permitido a nenhum agente público receber qualquer tipo de recompensas, dádivas, 

gratificações, presentes, ofertas, ou qualquer outro tipo de contrapartidas que possam 

condicionar a sua imparcialidade e integridade do exercício das suas funções. 

 

2- Exceciona-se ao número anterior do presente artigo, quando as ofertas (entregues ou a 

receber) ocorram no âmbito de representação municipal, resultem de uma mera relação 

de cortesia, e cujo valor seja considerado insignificante. 

 
3- Entende-se que possa condicionar a imparcialidade e integridade dos agentes, quando as 

ofertas de bens e/ou serviços sejam iguais ou superiores a um valor estimado de 150€. 

 
4- O valor mencionado no número anterior é o somatório de todas as ofertas recebidas de 

uma mesma pessoa, singular ou coletiva, no decurso de um ano civil. 

 
5- As ofertas com um valor superior a 150€, que sejam recebidas em nome do Município e 

sempre que a sua recusa possa ser interpretada como um desrespeito interinstitucional, 

devem ser superiormente comunicadas e registadas. 
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Artigo 8.º 

Registo e destino das Ofertas 
 

1- As ofertas de bens materiais ou de serviços de valor estimado superior a 150€, recebidas 

no âmbito do exercício de cargo ou função, devem ser colocadas à guarda dos serviços 

competentes que depois de catalogados e registados passam a integram o acervo 

patrimonial do município. 

 

2- Para apreciação do destino final das ofertas que nos termos do presente artigo devam ser 

entregues e registadas, é criada uma Comissão constituída por três membros, designados 

para o efeito pelo Presidente da Câmara Municipal, que determina se as ofertas, em função 

do seu uso, da sua natureza perecível ou meramente simbólica, podem ser devolvidas ao 

titular do cargo ou função ou, pela sua relevância, devem ter um dos destinos previstos no 

número seguinte. 

 
3- As ofertas que não podem ser devolvidas ao titular do cargo ou função devem ser 

preferencialmente remetidas: 

a) Ao serviço competente para a inventariação, caso o seu significado patrimonial, 

cultural ou para a história o justifique; 

b) A outra entidade pública ou a instituições que prossigam fins não lucrativos de 

caráter social, educativo e cultural, nos demais casos. 

 

Artigo 9.º 

Convites ou benefícios similares 

 

1- Os eleitos, os trabalhadores e colaboradores do município devem abster-se de aceitar 

convites de pessoas singulares e/ou coletivas para assistência de eventos sociais, culturais, 

desportivos e institucionais de acesso oneroso, ou com custos de deslocações e estadas 

associados, ou qualquer outro benefício similar que possam condicionar a imparcialidade e 

independência do exercício das suas funções. 

 
2- A aceitação de convites e/ou benefícios similares cujo valor estimado seja inferior a 150 € 

por parte dos agentes públicos, deverão sempre ser compatíveis com a natureza 

institucional ou relevância de representação do cargo e configurem uma conduta 

socialmente adequada conforme aos usos e costumes. 
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3- São consideradas exceções aos números anteriores do presente artigo, todos os convites 

para eventos oficiais nacionais ou estrageiros que o sejam em representação institucional 

do Município. 

 

Artigo 10.º 

Conflito de Interesses 

  

1- Os eleitos, os trabalhadores e colaboradores do Município devem abster-se de praticar 

qualquer atividade que possa configurar direta ou indiretamente, um conflito de interesses. 

 

2- Considera-se existir conflito de interesses quando os membros do executivo, dirigentes,  

trabalhadores e colaboradores se encontrem numa situação em virtude da qual se possa, 

com razoabilidade, duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta, ou decisão, nos 

termos dos artigos 69º e 73º do Código do Procedimento Administrativo (situações de 

impedimento e fundamento de escusa e suspeição). 

 

Artigo 11.º 

Suprimento de conflito de interesses  

 

Os membros do executivo, dirigentes, trabalhadores e colaboradores que se encontrem perante 

um conflito de interesses, atual ou potencial, devem tomar imediatamente as medidas 

necessárias para evitar, sanar ou fazer cessar o conflito em causa, em conformidade com as 

disposições da lei. 

 

Artigo 12.º 

Registo de Interesses  

1- O registo de interesses compreende todas as atividades suscetíveis de gerarem 

incompatibilidades ou impedimentos, ou seja, quaisquer atos que possam causar 

benefícios financeiros ou conflito de interesses. 

 

2- As Autarquias mantêm um registo de interesses próprio e acessível através da internet, e 

devem assegurar o seu acesso e publicidade, nos termos previstos e preconizados no n. º3 

do art.º 15.º e do art.º. 17.º da Lei n. º52/2019 de 31 de julho. 
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Capítulo V - Disposições Finais 
 

Artigo 13.º 

Divulgação e Monitorização 

 

1- O presente Código de Conduta será publicado em Diário da República, na página oficial do 

município e divulgado junto de todos os trabalhadores pelos superiores hierárquicos, de 

modo a consolidar a sua aplicação e adoção dos comportamentos, condutas, valores e 

princípios nele estabelecidos. 

 

2- A sua monitorização, não obstante a colaboração dos diferentes serviços municipais, será 

efetuada pelo GAI – Gabinete de Auditoria Interna, no cumprimento do Plano de Prevenção 

de Riscos de Gestão, Corrupção e Infrações Conexas. 

 

Artigo 14.º 

Dúvidas e Omissões 

 

As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Código de Conduta, 

que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de interpretação e integração de 

lacunas, são decididos pela Câmara Municipal. 

 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor e revisão 

 

1- O presente código entra em vigor no dia seguinte à sua publicação em Diário da República. 

 

2- A necessidade da sua revisão e/ou aperfeiçoamento será avaliada anualmente e sempre 

que se considerar adequado ou necessário. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 496/2020 

 

 

Programa do Concurso e Caderno de Encargos 

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

de uma parcela de terreno, com a área de 2.398,20 m2, com direito de utilização do subsolo, 

para construção de um equipamento comercial 

e construção de um parque para estacionamento automóvel subterrâneo 

e subsequente exploração pelo prazo de 30 anos 
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�
2,�������������������������������������������������
2,���������������������������������������#����&����������� ���@�� �&���� + �(����������� # �����
������ �8� �&�� ����������)����� ���$���,&��0F�C�G�:0F&�/A=<BC4:�������������������%���������� ��
����-��� �����>2H44B:/H14IJ:<H44B:AH44I?&����������������� �"� �������������&���,����� �����
7������� ���������5����������������6(���������������0�
2,-������6������������������(�� ���*��#������� ���� � # 5���������� ��#&����! -�������#�*��������
��� #�� ��� ��� �"� �� �� ��� !��*��� ������� ��� #���# 5���� �������� �� ����"� �� �#���8� ��� EEE0��B
#�����0��0������� �"� �����������0�
2,)������������,����# � �������������#�#���#�����������#���� ���#��� ��# �����������#%�0�
�
3,�/���������������
3,��������#���� �������������.� ���;��������������(���� ���������6(��������6���������������
��+���������# � ��������#��� �����������&��������� ��&������ �� ������6��������5��! -�����������
���������6(���������������0�
3,-�������#���� ���������7��������!�������@���������� ����(�������������������� ��&���#���@� ����
��������&���,���������������*��������6��������5��! -��������������������6(���������������0�
3,)����9�������� � ��#�������������������������;���� ! ��6(���������������� ��K���������6���
�������������������������������5�����+ ���������@���������� ��0�
3,2�������#���� ��������������� ! ��6K�����!�� ���������@����������� ��������(��� ���� � # 5�����
����"� ���#���8� ���EEE0��B#�����0��0������� �"� ���������������������;����6���������������7���
��������������������������������#��0�
3,3� ��� ���#���� ������� �� ��� ��� ! ��6K��� ��!�� ���� ���� �@������ ����� ����� !�5��� ������
 ���*������������6�����������������7���� 5�������� ��������+�#����������������������������
� +��*��� �0�
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4,�/������������5����������������������1���
4,�� ��,� ��� ������ ��� ��*����� ���6�� ��� ���5�� ! -���� ����� �� ���������6(�� ���� ���������&� ���
 ��������������+��������������;��9�������� � ��#���������������# �������7��#� ���� ! 7���&�
�-��������� ��7� +��������&����������������� ��K����������������������*���������������7���
� *�������� ����H�
�6������������������7��������+�#���������!���������������# ����L����
#6����,� �����7���� ��������������6K������� ��������������.� ���;� ���*��#��-���6(������������
����������������#�����L����
�6� ���� 6K��� �,�� ���� ��� �-���6(�� ��� ������� ��� ��������� �� ��#������ 7��� ��  ����������� �(��
���� ������-�7�"+� �0�
4,-��-������B������� �����������@���������� ������������������� ��K���7������������������&�
��������������� # *��� ������� +��������- *"+�#����!��������� ������9�� ������������&��������
��������������������!��������-���6(�������������0�
4,)������������6(�����# ������!�� �������0F�:&�����7��#7���� ����������&���������������5��! -����
����� �� ���������6(�� ���� ���������� ������ �� ������ ��� ��*����� ���6�� ��7��#�� ���5�� ��,� ;�
���# � ��6(�������� �(����&��(��%�+�������� �(���-������&���,����������������������5�0�
4,2����������(�����+ ��������@���������� ���������������� �����#���9�������� � ��#�����������
����������"����@� �����&�����.- ��&��� ��A4�� �������"����&���7��#��(��������������� �����
������*�6(�0�
4,3����# ����������� ���� ! ��6(�������������������� ��K���������������#��� ��������������+���
����� ���� � # 5���������"� ���#���8� ���EEE0��B#�����0��0������� �"� ���������������������;��
��6���������������7�����������������������������������#��0�
4,4���,����������������5��! -��������������������6(���������������&������,����������������"����
����������(����7��#�����5�&����9�������� � ��#�������������+��������� ��B������������������
������� ��K���  ���� ! ��������#���  �����������&� ���� �������B��� ���� ������ ���������7����(��
�����������#���-��������������� ���0�
4,�����9�������� � ��#�������������+�� ���� ! ��������������������� ���������������������
��������������� ��K������ ���0�
4,7������ �(�����+ ��������@���������� ���,����# � ���������"� ���#���8� ���EEE0��B#�����0��0�
��� ��� �"� �� ���������� �� ������ ;�� ��6��� ��� ������ ������ 7��� ��� ������������������� �����
�����#��0�
�
�,�89���������������
�,�� �� ��������� ,� �����5 ��� ���� ��� �@� &� ����� ��"��� ���� =� >����?� �������� ��� *������ ��#��
�9�������� � ��#����������&�������C�>� ���?���#����!�� +�����/�>�� �?����#�����0�
�,-� �� �@� � �����.� ��������� �� �������� �� ��� �,�� ���� ���� +.� ��� ����� �# ������ ��� �9�����
��� � ��#����������0�
�,)�������������@� ��-������������������ ���#�*�#���������+ ����&� ��#� ���H�
�6����������;������ �6(���������������L�
#6��#������������#��8� ��������.# ����������������0�
�,2������� ��������@� ��-����������������� ��7���#%���������#�*������#���9�������� � ��#����
������&��(��#%��������������&����,�&���#�*�������������� ������������ �(���������� ��6(�����
� �� �����������!"� �0�
�,3��� �@� ���������� �������������� �������������������7�� �7�������#���� ����������������
���������� ������������� 7��� ���� ����� ������.� �������� �!� ��� ��� ��.# ����� ��� �+�# �6(�� ����
������0�
�
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7,�	����������������!"��������������������������������������
7,���������*������������������������������������������+��.������!����������������� !��%����
 ���� ! �����B��� ��� �-��� ��� ��� ������ �� �-�����(�� M��������� G� ��������� �@�# ��� �0F� >N?O&�
��� ��������������6(���������+���(���� * ��#�������������������+���(������8� ��������������
�� * ��#0�
7,-��������*������������������+��.������!����������� ����#�6K��������� �"� �����������&� + �(��
��������� # ����������� �8� �&�� ����������)����� ���$���,��0F�C�G�:F&�/A=<BC4:�������0��������*��
���!���������� ����#�6K��������.���B#�����7��#7����� ��@� #���,�;��:A%44�>��5���� ��%����?0�
7,)� ����� �� ��������� ����� ����� ��� ���� ����� �&� ��+�� ���� ������6���� �����  + �(�� ���
������ # ����������� �8� �&������� �"� �����������&�� ����������)����� ���$���,��0F�C�G�:F&�/A=<B
C4:&� ������� �� ������������ ��� �� �� ��+�#����&� ������ �� ��+�#����  ���� ��� !��%���� �� ���� ��
 �� ��6(�������#�+���M��������O���*� �������"��#����������������������0�
�
:,������9����������������������������������
�������������+��.����� �����"������������*� ���������������&�7���������� ��������� *��8� ��H�
�
�6���#���6(����������������������� ��6(����������@����������������������*��&��#�����������
���!��� ���������������#������������������-��
����������������*����������������&���� �����
��#���������������������7�������%�������������������� *��0�
P������������������������������������������*���������������������&������#���6(����+������
��� ����� ��#�� �������������� ������ ���� �������� 7��� ��  ���*���&������ ��� 7��� ��+��� ����
�������;����#���6(����� ������������������������� � �����������������������������������&�
�(�� �- �� ���� �������������� �����&� ��+�� ���� ��� ����� ���� ������ ��� ����� �������� ���
������ +�����������������L�
�
#6���������������7�� ���������������� �����������������&�������������H�
�
;,������������� �� �����������!"� �L�
�
;;,� �#�������� ���� ���� �� �����%����� �#�� ��� +��� ��� ��#�6(�� �����"�� ��� �� ��7� ���8� ���
������ 5����������������#���������������������&��������������� ����������7� ������������ ! ����
���#����������������� �� �� ��# �%������������ ����������� �#� �� ���� ������������������#�� +���
�������� �������������� 6K��������"�� ��������#.���#��20Q��������������������*��L��
�
;;;,� �#�������� ���� ���� �� �����%����� �#�� ��� +��� ��� ��#�6(�� �����"�� ��� �� ��7� ���8� ���
������ 5�������������,� �����������������&��������������� ������������7����������9���������
����� ��������� �����8+�#&� ���#����������� ���� �� �� �� �� # �%��� ��������� �� ���� ����� �#�
 �� ���� ������������������#�� +����������� �������������� 6K��������"�� ��������#.���#��20Q����
����������������*��L��
�
;+,������ ! ��6(��������� �������9�� �������*,� �������� ����#�7������������ ��#�������L�
�
+,�
�� ��6(��������5��������-���6(�����������&���������������������5���.- ������/<������&�
! -��������#"�����?�����#.���#��:10Q��������������������*��0�
�
+;,� �,����� ��� ������*��&� ��#�6(�� �������� +�� �� �������#� !���� ���� � !�������� ����6��� ��
������ +���#�����������������0�
�
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�*,���� ����������������!"��������������
�*,�����������������+��(���������������������,�;��:A%44�����:34F�� �&���������������������
���# ��6(������� ��#���������� ����� ���#���#���#0�
�*,-������������������!��� ��������������������# ��6(�&������5������6����������������� �����
@#� ����������# ��6K��0�
�*,)��������������7�������������� ������������� ����+�������,����������� ���������� �"� ��
������������,�;�%������� ����!�� �������:40:0�
�
��,�����%������������&��<��.�����!"�6�
������� ��6(�����.� !� ���;������������ ���#�+����������������������� ������ ������ �� ������
�����!"� ����������#��������������.� ���� ! �������#�����"�������14�����0�
�
�� �,� ���������������
������������������������6��������������.����� �������������� �,� ��������������������5��
�� ���� -����������������#���������������������-���6(���������0�
��&�� ������� �&�������������� �� �&� ���.��!��������������� ���������������������!� �������
������6(�� ���� ���������� ���������&� ����� �� ����� %���&� � �&� #���#� �� ����#�� ���(�&�
�������������&���� ! ����������������������0�
�
�� ������������ ��� *�B��� �� �������� ������ ��� ���#���� ������� ������.� ��� ;� ��.# ��� ��� ����
��������&���������7��#����� ����@+ �������� ��K��0�
�
�-,������������(����"��
�����������7����(����������#��������7�������� ������������ 6K��������"�� ���&�������������
���9������� ����� ! -����� ��� �������� ��� �����*��&� ���.� ������� ��� �-�#��(�� �� ���B��� �����
 ��- ����������������������!� ���0�
�
�),����!�����������������������������������������������������������)*�����=�R�=A:0444&44�
>���������������������������� #������?0�
�
�),��#���������������������
��������������������������������.���������@�# ��&����� ��@� #���*� ����;������# � �������������*��
�������������&������#(��	�����������6�����������#%�&�� ���������6��������@�# ��&�/A=<BC4:�
������&���#���::�%����0�
�
�2,�/��������������������������������������������
�2,�����@� ���������� �������������� �������������������7�� �7�������#���� ����������������
���������� ������������� 7��� ���� ����� ������.� �������� �!� ��� ��� ��.# ����� ��� �+�# �6(�� ����
������0�
�2,-�������#���� �������������������#��������� +����������������!�5��������� ���*����������
������&� ������ 7��� �(�� ������� ��� ��� �#�������� ����������� ���� ����������� 7��� ���
����� ����&��(���#�������������#�������������� +������ �����&�����+ �������� ���� ��K���7���
������ �����������-�#��(�0�
�
�3,������>���������������
�3,����8������.# ����������������&����@� ��#������!����������������������#��8� �����# � ���&�
���7��#���+�����������������6(������������0�
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�3,-�	����#��8� �����# � ������7��������!�������@���������� ��&��� �@� ���+������,��������&�
!����������������&����-�#��(���������������0�
�3,)�����#��8� �����# � ������+��� ��������������!����� ���������#���� �������������������#���
������������0�
�
�4,�������������%?���
�4,�� �#�������� �� ��#��8� �� ���# � ���� ��!�� ��� ��� ��� *�� ����� ��&� �� �@� � ��+ �B�� �� ������ ���
������������&� ! -����B#%���������5�&�������  �!�� �������5�� ��&������7������������� ��&�����
���� ��&������� *������ �� ��������� ��� ����,+ �0�
�4,-����������!���������� ��� ����,+ �&���������������������������&�����������#��&�;��+���K���
! �� �� ���*�� ����������������������������0�
�
��,������>����������
��,������� �����!���������� ��� ����,+ �&����@� ��#�����������#��8� ��! ��#�!�����������&����
7��#� �������� ��� �����+�6K��� ���� ������������� �!�������� ��� ��� *�� ��� � �� ��� ��� ��� ��� ��
��,+ �&���������������� ! ����������������������#��K��������#��8� �����# � ���&���������� ����
����������-�#��(�����7��#7������������0�
��,-�	����������+ �������������! ��#�����@���������� ��&����������7�����������#��8� ��! ��#�
����#��� ���� �#����6(�� ��� ������6(�� ���� ���������� ���������� ��� ��#��8� �� ���# � ���&� �� �@� �
������������+����� ��� ����,+ �&���������������+ ����&������������7�������������# �.+�#���
� �����������@���������� ��0�
�
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 497/2020 

 

Protocolo entre o Município de Loures, 

a Associação Nacional das Farmácias 

e a Associação Dignitude, 

no âmbito do Programa "Vacinação SNS Local" 
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PROTOCOLO 

– Programa “Vacinação SNS Local” – 

 

Entre: 

Associação Dignitude, pessoa coletiva nº 513696628, com sede na Rua Venâncio Rodrigues, 12, em 

Coimbra, neste ato representada por Maria de Belém Roseira, que outorga na qualidade de 

Procuradora, adiante designada por Dignitude ou Primeira Outorgante; 

e 

Associação Nacional das Farmácias, pessoa coletiva nº 500885494, com sede na Rua Marechal 

Saldanha, n.º 1, Lisboa, neste ato representada por Paulo Cleto Duarte, na qualidade de Presidente da 

Direção, adiante designada por ANF ou Segunda Outorgante; 

e 

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede na Praça da Liberdade, Loures, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Bernardino José Torrão Soares, nos termos da alínea a) do nº 1 do 

artigo 35º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por Município ou Terceiro 

Outorgante;  

 

Sendo adiante também designados em conjunto por Outorgantes; 

 

Considerando que: 

I. É tempo de proteger os mais vulneráveis e de nos prevenirmos. Por isso, o Ministério da Saúde lançou 

o desafio às farmácias para vacinar contra a gripe pelo menos 150.000 pessoas, com mais de 65 anos 

de idade, com as vacinas disponibilizadas pelo SNS; 

II. As farmácias são uma rede de cuidados de saúde próxima, acessível e de conveniência das pessoas, 

estão capacitadas para prestar serviços de administração de vacinas e colaboram há mais de 10 anos 

com os programas anuais de saúde pública de vacinação contra a gripe; 

III. A Associação Nacional das Farmácias (ANF), tem como missão própria a promoção de projetos que 

contribuam para a melhoria do acesso, segurança e qualidade do sector do medicamento, 

representa cerca de 97% das farmácias portuguesas, e, no âmbito da vacinação, apoia desde 

sempre o desenvolvimento de iniciativas e programas que possibilitaram o aumento da cobertura 

vacinal da população; 

IV. A Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, é responsável pelo 

desenvolvimento, operacionalização e gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

No contexto da pandemia da COVID-19, o Programa abem: empreendeu uma resposta inovadora 

denominada “Emergência abem: COVID-19" para potenciar uma resposta solidária mais alargada aos 

desafios e problemas gerados pela pandemia; 

V. No âmbito desta nova resposta foi organizado o Programa “Vacinação SNS Local” com objetivo de 
proteger os mais vulneráveis, nomeadamente as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 
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através da promoção da sua vacinação contra a gripe sazonal pelas farmácias comunitárias que 

cumpram os requisitos de participação; 

VI. O desenvolvimento de estratégias locais de vacinação, com inclusão das farmácias comunitárias e em 

complemento com a unidades de Cuidados de Saúde Primários, permitirá às Autarquias criar uma 

rede municipal de vacinação com maior capacidade e acessibilidade, por via do aumento do número 

de locais e de horários disponíveis; 

VII. Município de Loures deliberou o seu apoio ao Programa “Vacinação SNS Local” para, no contexto da 

pandemia COVID-19, ampliar os meios e recursos disponíveis para proteção dos seus munícipes com 

idade mais avançada, em especial no âmbito da vacinação contra a gripe sazonal; 

 

É celebrado pelos Outorgantes o presente Protocolo de colaboração entre si para a materialização do 

Programa “Vacinação SNS Local” no Município de Loures, e que aqui formalizam acordando que se 

regerá pelas disposições seguintes: 

Primeira 

(Objeto) 

O presente Protocolo estabelece as regras de referenciação dos beneficiários do Programa “Vacinação 

SNS Local” no Município de Loures e da contribuição solidária que o Terceiro Outorgante acorda 

atribuir à iniciativa “Emergência abem: COVID-19” e ao referido Programa “Vacinação SNS Local”. 
 

Segunda 

(Âmbito) 

Encontram-se abrangidos por este Protocolo os munícipes do Município de Loures com idade igual ou 

superior a 65 anos aos quais seja administrada vacinação gratuita contra a gripe a que se refere a Norma 

n.º 016/2020 da DGS, de 25/09/2020, em farmácias comunitárias do concelho de Loures. 

 

Terceira 

(Condições da administração da vacina) 

1. Os beneficiários têm o direito à livre escolha das farmácias abrangidas pelo âmbito estabelecido 

na cláusula Segunda. 

2. Para os efeitos previstos neste Protocolo, os beneficiários são identificados pelo número de utente 

do SNS. 

 

Quarta 

(Obrigações dos Outorgantes) 

1. No âmbito deste Protocolo, a Dignitude obriga-se a: 

a) Promover a administração das vacinas contra a gripe pelas farmácias aos beneficiários 

abrangidos pela cláusula Segunda que solicitem a sua vacinação; 

b) Disponibilizar informação sobre as vacinas administradas nas farmácias comunitárias, 

promovendo a monitorização e a avaliação do contributo das mesmas na cobertura vacinal no 

Município de Loures; 
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c) Pagar às farmácias o preço da administração de vacinas contra a gripe realizada nos termos 

deste Protocolo. 

2. No âmbito deste Protocolo, o Município obriga-se a comparticipar o preço da administração de 

vacinas contra a gripe por farmácias comunitárias realizada ao abrigo deste Protocolo e nos termos 

e condições previstas nas cláusulas Quinta e Sexta. 

 

Quinta 

(Contribuição solidária) 

1. O Município comparticipará, em regime de complementaridade com a Dignitude, 90% do preço 

da administração de vacinas contra a gripe a beneficiários do Programa “Vacinação SNS Local”, por 

farmácias comunitárias, realizada nos termos deste Protocolo, até um valor máximo de 2,25€/ato.  

2. Para o efeito foi cabimentado pelo Município o valor de 22.500,00€ com base no número estimado 

de 10.000 beneficiários que deverão solicitar a sua vacinação contra a gripe em farmácias 

comunitárias ao abrigo deste Protocolo. 

 

Sexta 

(Pagamento da contribuição solidária) 

1. A Dignitude remeterá ao Município uma relação-resumo global com informação sobre as 

administrações de vacinas efetuadas pelas farmácias aos munícipes beneficiários do Programa 

“Vacinação da Gripe SNS Local”. 

2. O Município compromete-se a liquidar à Dignitude o montante indicado na relação-resumo global 

até 30 dias após a sua receção, mediante transferência bancária para a conta da Dignitude com 

IBAN PT50.0036.0000.99105914899.27. 

 

Sétima 

(Dados pessoais) 

1. Em virtude do presente Protocolo, os Outorgantes poderão disponibilizar entre si informações, 

documentos ou ficheiros em formato eletrónico contendo dados pessoais, na estrita medida em 

que tal se mostre necessário à execução do mesmo. Nessa medida, sempre que algum/a dos/as 

Outorgantes, no âmbito da execução do presente Protocolo, tenha acesso a dados pessoais pelos 

quais outro Outorgante é “responsável pelo tratamento” ou “subcontratante” (nesta cláusula 
referida por “Parte responsável ou subcontratante”), nas definições previstas no Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (adiante RGPD), cada 

Outorgante relativamente a todas as operações de tratamento de dados pessoais que tenha de 

realizar em nome e/ou por conta da “Parte responsável ou subcontratante”, obriga-se a cumprir o 

disposto no RGPD e na demais legislação e regulamentação aplicável, incluindo, designadamente: 

a) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que a “Parte 
responsável ou subcontratante” esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente 

comunicadas; 
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b) Manter os dados pessoais objeto de tratamento estritamente confidenciais, garantindo que as 

pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade 

ou estão sujeitas a adequadas obrigações legais de confidencialidade;  

c) Prestar à “Parte responsável ou subcontratante” a colaboração de que esta careça para 
esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao 

abrigo do presente Acordo e manter a “Parte responsável ou subcontratante” informada em 
relação ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer 

situação que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou que, de algum modo, possa 

dar origem ao incumprimento das disposições legais em matéria de proteção de dados 

pessoais; 

d) Prestar assistência à “Parte responsável ou subcontratante”, tendo em conta a natureza do 
tratamento e a informação ao seu dispor, no sentido de assegurar as obrigações referentes à 

notificação de violações de dados pessoais, designadamente através da comunicação à “Parte 
responsável ou subcontratante”, sem demora injustificada após ter conhecimento de qualquer 

violação de dados pessoais que ocorra com incidência nos dados pessoais, prestando ainda 

total colaboração à “Parte responsável ou subcontratante” na adoção de medidas de resposta 

ao incidente, na investigação do mesmo e na elaboração das notificações que se mostrem 

necessárias nos termos da lei; 

e) Aplicar, tendo em conta a natureza do tratamento e, na medida do possível, as medidas 

técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco; 

f) Não comunicar dados pessoais a terceiros e/ou prestadores de serviços não autorizados ou 

não indicados pela “Parte responsável ou subcontratante”; 
g) Consoante a escolha da “Parte responsável ou subcontratante”, apagar ou devolver os dados 

pessoais na cessação dos serviços acordados, apagando quaisquer cópias existentes, exceto se 

a conservação dos dados for exigida por lei; 

h) Disponibilizar à “Parte responsável ou subcontratante” todas as informações necessárias para 

demonstrar o cumprimento das obrigações decorrentes da lei e da presente cláusula; 

i) Permitir e contribuir para as auditorias levadas a cabo pela “Parte responsável ou 
subcontratante” ou por um terceiro por aquela mandatado;  

j) Manter registos das atividades de tratamento de dados realizadas em nome da “Parte 
responsável ou subcontratante” ao abrigo desta cláusula, segundo os requisitos previstos na 

lei; 

k) Se e quando aplicável, informar a Parte responsável ou subcontratante da nomeação de um 

Encarregado da Proteção de Dados; 

l) Cumprir todas as regras legais no que respeita ao registo, transmissão ou qualquer outra 

operação de tratamento de dados pessoais previstas no RGPD e na demais legislação europeia 

e nacional que, entretanto, vier a regulamentar esta matéria. 

2. Caberá à “Parte responsável ou subcontratante” cumprir com o princípio da transparência e 

informar os titulares dos dados sobre o tratamento de dados pessoais realizado ao abrigo desta 

cláusula. 
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Oitava 

(Resolução) 

O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo que, pela sua gravidade ou reiteração, 

torne inviável a sua continuidade, confere ao Outorgante não faltoso a faculdade de proceder à sua 

resolução com efeitos imediatos, mediante comunicação escrita remetida à contraparte com indicação 

sucinta dos motivos da resolução. 

 

Nona 

(Interpretação e Lacunas) 

A interpretação das disposições deste Protocolo e eventuais lacunas serão esclarecidas e reguladas de 

comum acordo pelos Outorgantes, ou, não sendo logrado esse consenso, considerando a solução mais 

favorável à prossecução dos fins e objetivos assumidos no Protocolo. 

 

Décima 

(Vigência) 

O presente Protocolo vigorará a partir da data da sua assinatura e terá a duração até 31 de março de 2021. 

 

Celebrado em Loures, em 16 de outubro de 2020. 

 

 

Pela Dignitude 

 

 

 

______________________________ 

Maria de Belém Roseira 

 

 

 

Pelo Município de Loures 

 

 

 

_____________________________ 

Bernardino Soares 

Pela Associação Nacional das Farmácias 

 

 

 

_____________________________ 

Paulo Cleto Duarte 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 87/2020

Sumário: Define orientações e recomendações relativas à organização do trabalho na Adminis-
tração Pública no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal em resultado da pandemia da doença 
COVID -19 tem levado à adoção, desde março, de várias medidas de prevenção, contenção e 
mitigação da infeção. Neste sentido, ao longo dos últimos meses, essas medidas têm vindo a ser 
ajustadas tendo em consideração a evolução dos respetivos níveis e riscos de propagação.

Implicando esta situação um conjunto de consequências diretas e significativas também no 
funcionamento da Administração Pública, foi necessário definir, logo numa primeira fase, orientações 
em matéria de regime de trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, 
bem como, sobre estas mesmas matérias, a articulação com as autarquias locais.

Nesse sentido, foi emitido o Despacho n.º 3614 -D/2020, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 58, de 23 de março de 2020, tendo a sua vigência sido prorrogada por via do Des-
pacho n.º 4346/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71, de 9 de abril de 2020, e 
do Despacho n.º 5419 -A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 91, de 11 de maio 
de 2020, com as necessárias adaptações decorrentes da situação de calamidade, no âmbito da 
pandemia da doença COVID -19.

Foram igualmente emitidas orientações no âmbito da eventualidade de doença e da frequência 
de ações de formação à distância, bem como os termos em que os trabalhadores da administração 
central podem exercer funções na administração local e em que os trabalhadores da administração 
central e da administração local podem exercer funções em instituições particulares de solidarie-
dade social ou outras instituições de apoio às populações mais vulneráveis, por via do Despacho 
n.º 4460 -A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 72, de 13 de abril de 2020.

Tendo a produção de efeitos dos referidos despachos sido limitada à vigência do estado de 
emergência ou da situação de calamidade — não se encontrando em vigor, nessa medida, as 
orientações neles constantes —, importa clarificar as orientações atualmente fixadas em matéria de 
organização do trabalho na Administração Pública, por via das resoluções do Conselho de Ministros 
aprovadas no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

Neste sentido, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, que 
declara a situação de contingência, definiu, no artigo 4.º do regime aprovado em anexo, regras 
sobre o teletrabalho e sobre a organização do trabalho, importando enquadrar a aplicação dessas 
normas aos trabalhadores dos órgãos, serviços e outras entidades da Administração Pública.

Para além disso, e atendendo ao poder regulamentar concedido aos empregadores públi-
cos pelo artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, que permite a elaboração de regulamentos 
internos contendo normas de organização e disciplina do trabalho, mostra -se conveniente definir 
orientações destinadas aos empregadores públicos no sentido de serem implementadas regras de 
desfasamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores nos locais de trabalho, com vista 
à diluição de aglomerações ou ajuntamentos de pessoas em horas de ponta concentradas. Neste 
contexto, importa prever a possibilidade de adoção de outros métodos de trabalho, com vista à 
redução do contágio, como o regime de teletrabalho sempre que a natureza da atividade o permita 
e a constituição de equipas estáveis, de modo a restringir o contacto entre trabalhadores.

De igual modo, é necessário garantir que as orientações destinadas aos empregadores públicos 
são norteadas por um parâmetro de adequação e proporcionalidade, no sentido de serem definidas 
regras de duração mínima e máxima dos intervalos de desfasamento, bem como de periodicidade 
da alteração de horário e de garantia de um período de estabilidade.

Por fim, importa clarificar que a alteração de horário não pode causar prejuízo sério ao traba-
lhador e, ainda, definir as categorias de trabalhadores que beneficiam de proteção em matéria de 
alteração de horários, de modo a garantir a proteção dos trabalhadores que fazem parte de grupos 
de risco ou que se encontram em situação mais vulnerável.
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Assim:
Nos termos do artigo 4.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, 

de 11 de setembro, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 
de Ministros resolve:

1 — Determinar que o empregador público deve proporcionar ao trabalhador condições de 
segurança e saúde adequadas à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da 
doença COVID -19, podendo, nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previs-
tos no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, aplicável por via da 
alínea j) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

2 — Estabelecer que, para efeitos do disposto no número anterior, são consideradas compa-
tíveis com o teletrabalho todas as funções que possam ser realizadas fora do local de trabalho e 
através do recurso a tecnologias de informação e de comunicação.

3 — Estabelecer que o disposto no número anterior não prejudica a adoção de escalas de 
rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de tra-
balho habitual, diárias ou semanais.

4 — Definir que nos órgãos, serviços e outras entidades da Administração Pública, nos locais 
de prestação de trabalho, incluindo áreas comuns, instalações de apoio e zonas de acesso, em 
que se verifique a prestação de trabalho em simultâneo por 50 ou mais trabalhadores, os empre-
gadores públicos devem implementar, nos termos dos artigos 108.º e seguintes da LTFP, regras 
de desfasamento dos horários de entrada e saída dos trabalhadores nos locais de trabalho, com 
intervalos mínimos de 30 minutos entre si, até ao limite de uma hora, de modo a evitar ajuntamen-
tos de pessoas no decurso da realização do trabalho presencial, sobretudo em horas de ponta 
concentradas.

5 — Determinar que, para efeitos do número anterior, o empregador público pode alterar os 
horários de trabalho até ao limite máximo de uma hora, salvo se tal alteração causar prejuízo sério 
ao trabalhador, designadamente:

a) Pela inexistência de transporte coletivo de passageiros que permita cumprir o horário de 
trabalho em razão do desfasamento;

b) Pela necessidade de prestação de assistência inadiável e imprescindível à família.

6 — Estabelecer que a alteração do horário de trabalho deve ser precedida de consulta prévia 
aos trabalhadores e manter -se estável por períodos mínimos de uma semana, não podendo o em-
pregador efetuar mais de uma alteração por semana e devendo fazê -lo sempre com pelo menos 
cinco dias de antecedência.

7 — Determinar que a alteração do horário de trabalho realizada não pode implicar a alteração 
dos limites máximos do período normal de trabalho, diário e semanal, nem a alteração da modali-
dade de trabalho de diurno para noturno ou vice -versa.

8 — Estabelecer que, na organização do tempo de trabalho, o empregador público deve 
adotar, nos termos dos artigos 108.º e seguintes da LTFP, medidas técnicas e organizacionais 
que garantam o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores e que evitem a respetiva 
aglomeração, nomeadamente a promoção da constituição de equipas de trabalho estáveis, de 
modo que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas entre trabalhadores de uma mesma 
equipa/unidade orgânica, e a alternância das pausas para descanso entre os trabalhadores das 
diferentes unidades orgânicas.

9 — Determinar que as regras adotadas na organização do tempo de trabalho, nos termos do 
disposto no número anterior, aplicam -se, com as necessárias adaptações, aos trabalhadores com 
vínculos de emprego público a termo resolutivo certo ou incerto, a trabalhadores a tempo parcial e 
a prestadores de serviço que estejam a prestar atividade nos órgãos, serviços e outras entidades 
da Administração Pública, incluindo a execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, 
pela sua natureza, só podem ser efetuados fora do período de funcionamento dos serviços, sendo 
o cumprimento do disposto no presente número da responsabilidade dos empregadores públicos.
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10 — Definir que as trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, os trabalhadores com 
capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica e os trabalhadores com me-
nores de 12 anos a seu cargo, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica 
estão dispensados de trabalhar de acordo com os novos horários fixados pelo empregador público 
nos termos do n.º 4.

11 — Estabelecer que a presente resolução não se aplica aos trabalhadores dos serviços 
essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual.

12 — Determinar que aos estabelecimentos da rede nacional da educação pré -escolar, às 
ofertas educativas e formativas, letivas e não letivas, dos ensinos básico e secundário, ministra-
das em estabelecimentos de ensino público, incluindo escolas profissionais públicas, é aplicável a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 de julho.

13 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de outubro de 2020. — Pelo Primeiro -Ministro, Pedro 
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

113636167 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020

Sumário: Define orientações e recomendações relativas à organização e funcionamento dos ser-
viços públicos de atendimento aos cidadãos e empresas no âmbito da pandemia da 
doença COVID -19.

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal em resultado da pandemia da doença 
COVID -19 tem levado à adoção, desde março, de várias medidas de prevenção, contenção e mi-
tigação da pandemia. Neste sentido, ao longo dos últimos meses, essas medidas têm vindo a ser 
ajustadas tendo em consideração a evolução dos respetivos níveis e riscos de propagação.

Tendo esta situação um conjunto de consequências diretas e significativas também no fun-
cionamento e atendimento dos serviços públicos, foi necessário definir orientações sobre estas 
matérias, que foram sendo adaptadas ao evoluir da pandemia.

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301 -C/2020, de 15 de março, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 52 -B, de 15 de março de 2020, e, posteriormente, o Despacho 
n.º 5545 -C/2020, de 13 de maio, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 95, de 15 de maio 
de 2020.

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, na sua redação 
atual, que declarou a situação de contingência até 14 de outubro, mantém, no artigo 19.º do regime 
que lhe é anexo, o atendimento presencial nos serviços públicos preferencialmente por marcação, 
mas também que o atendimento prioritário possa ser realizado sem marcação prévia, como já vi-
nha sucedendo desde a Resolução do Conselho de Ministros n.º 63 -A/2020, de 14 de agosto, em 
situação de contingência e alerta.

O referido regime também manteve a aplicação aos serviços públicos das regras de higiene 
e de atendimento prioritário definidas nos seus artigos 8.º e 11.º

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Determinar que o atendimento ao público observa as seguintes regras e procedimentos gerais:

a) O atendimento com fim meramente informativo deve ser prestado preferencialmente por 
via eletrónica e telefónica;

b) O atendimento presencial ao público, com fins não informativos é efetuado preferencialmente 
com marcação prévia;

c) A marcação prévia para atendimento presencial nos serviços públicos é efetuada através 
do portal ePortugal.gov.pt, ou dos portais e sítios na Internet da Administração Pública e das linhas 
de contacto criadas para apoiar telefonicamente a utilização dos serviços públicos;

d) Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendimento 
prioritário, previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade de 
marcação prévia;

e) O atendimento presencial pode ser ainda assegurado mediante senhas eletrónicas a dis-
ponibilizar no próprio dia, em número a fixar pelo dirigente máximo, com faculdade de delegação, 
obtidas atualmente através dos sistemas de agendamento de cada serviço e futuramente obtidas 
através do portal ePortugal.gov.pt, acessível em navegador via equipamento móvel, que informará 
o número de senha, local e intervalo de tempo de atendimento.

2 — Prosseguir o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros 
de contacto com os cidadãos e as empresas, designadamente com recurso a fundos comunitários.

3 — Determinar que nos espaços de atendimento ao público se observam as seguintes regras:

a) Os responsáveis dos órgãos e serviços públicos devem afixar na entrada das respetivas 
instalações a lotação máxima do espaço e informação sobre as alterações aos condicionalismos 
do atendimento presencial e do atendimento prioritário, da qual conste também os contactos tele-
fónico e de e -mail, caso existam;
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b) O número de cidadãos que podem estar dentro das instalações dos serviços e entidades 
públicos para atendimento deve, sempre que possível, ser limitado a uma pessoa por cada 20 m2, 
sendo obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nesses serviços, 
de acordo com o disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual;

c) Os postos de atendimento devem garantir uma distância de segurança entre trabalhadores 
de, pelo menos, um metro para cumprimento do distanciamento físico de segurança;

d) Nas situações em que não é possível assegurar o distanciamento físico entre trabalhado-
res, a entidade responsável pelo atendimento deve assegurar meios alternativos e eficazes de 
proteção, designadamente proteções físicas de acrílico ou outro material adequado, quer frontais, 
quer laterais;

e) Nos espaços de atendimento devem, ainda, ser observadas as demais normas e orienta-
ções definidas pelas autoridades competentes em matéria de saúde e segurança no trabalho, a 
divulgar pela Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.), designadamente em 
matéria de distanciamento social, de organização física dos espaços e de existência de proteções 
físicas nos postos de atendimento;

f) Os dirigentes dos serviços devem identificar, no contexto do atendimento presencial, os 
trabalhadores de risco, em razão das especiais condições de saúde de cada um e adotar medidas 
concretas, especiais e adequadas de adaptação das respetivas condições de trabalho, orientadas 
pelo Plano de Contingência vigente, privilegiando a sua afetação a funções que não impliquem 
contacto com o público ou a sua colocação em teletrabalho.

4 — Determinar que os serviços públicos devem promover ativamente a comunicação com os 
cidadãos e as empresas no sentido de dar a conhecer as alternativas ao atendimento presencial, 
informando sobre os serviços telefónicos e digitais disponíveis e os meios de adesão à Chave 
Móvel Digital (CMD).

5 — Estabelecer que, em matéria de centralização e coordenação da informação quanto ao 
funcionamento e comunicação dos serviços públicos de atendimento, disponibilizada no portal 
ePortugal, compete à AMA, I. P.:

a) Garantir que o portal ePortugal disponibiliza a informação enviada pelas várias entidades 
sobre os serviços públicos administrativos em Portugal, incluindo as hiperligações para as páginas 
dos organismos e entidades que os disponibilizam;

b) Manter atualizada no portal ePortugal, com o devido destaque, a página relativa a locais de 
atendimento presencial de serviços públicos e respetivos horários, a listagem das linhas próprias 
dedicadas dos serviços e entidades públicas e dos portais e sítios na Internet da Administração 
Pública para atendimento nos diferentes canais e realização de marcações para atendimento pre-
sencial e a listagem de serviços e atos para atendimento presencial, a identificar pelo Governo ou 
por cada uma das respetivas áreas setoriais;

c) Manter a divulgação, através de diferentes canais de comunicação, das linhas e dos ende-
reços eletrónicos de contacto de apoio aos cidadãos e empresas, assim como dos serviços digitais 
disponíveis, por forma a alcançar os diferentes segmentos da população;

d) Adotar formas inovadoras de organizar os postos de atendimento presencial para cumprir 
as orientações das autoridades de saúde e difundir orientações e recomendações para os espaços 
de atendimento presencial não geridos pela AMA, I. P.;

e) Definir os procedimentos e orientações adequados, promovendo a articulação entre as 
autarquias e as entidades cujos serviços sejam prestados nos Espaços Cidadão.

6 — Estabelecer, ainda, que:

a) Ao atendimento nos Espaços Cidadão ou nos espaços de atendimento municipal aplica -se o 
disposto nos n.os 1 a 4, com as devidas adaptações e sem prejuízo do respeito pela autonomia local;

b) Deve ser garantida a manutenção de todos os serviços públicos instalados nos Espaços 
Cidadão;
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c) Deve ser disponibilizada informação atualizada aos cidadãos através dos portais, de redes 
sociais e de folhetos a disponibilizar em cada porta ou caixa do correio, em linguagem acessível 
a toda a população;

d) Deve reforçar -se os serviços de proximidade existentes, considerando as necessidades dos 
grupos de risco e das pessoas em situação de maior vulnerabilidade.

7 — Determinar que as entidades da Administração Pública devem reportar à AMA, I. P., em 
tempo útil, informação sobre alterações aos seus serviços, nomeadamente quanto a limitações no 
atendimento nos diferentes canais de atendimento e sobre os novos requisitos à sua realização.

8 — Estabelecer que o disposto na presente resolução não prejudica as regras especiais 
que possam vigorar em matéria de atendimento nos serviços públicos da saúde, da administração 
interna e da justiça, nos serviços periféricos externos dos negócios estrangeiros ou noutros cuja 
especial natureza exija medidas específicas.

9 — Estabelecer que aos estabelecimentos da rede nacional da educação pré -escolar, às 
ofertas educativas e formativas, letivas e não letivas, dos ensinos básico e secundário, ministra-
das em estabelecimentos de ensino público, incluindo escolas profissionais públicas, é aplicável a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 de julho.

10 — Estabelecer que é aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 8.º e 
11.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, na 
sua redação atual.

11 — Determinar que, para os efeitos de reforço da prestação dos serviços através dos cen-
tros de contacto com os cidadãos e as empresas, previsto no n.º 2, fica aprovada e autorizada a 
dispensa do disposto nos n.os 1 a 3 do artigo 64.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

12 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir da data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de outubro de 2020. — Pelo Primeiro -Ministro, Pedro 
Gramaxo de Carvalho Siza Vieira, Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital.

113636045 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020

Sumário: Declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Tendo em consideração a evolução da pandemia da doença COVID -19 em Portugal desde a 
aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -A/2020, de 11 de setembro, que declarou 
a situação de contingência em todo o território nacional continental, torna -se necessário declarar 
a situação de calamidade em Portugal.

Com efeito, no momento presente, a situação epidemiológica que se verifica em Portugal justifica 
a alteração de regras e medidas de combate à pandemia da doença COVID -19, por forma a garantir 
uma melhor proteção da saúde pública e a salvaguarda da saúde e segurança da população, de 
forma a mitigar o contágio e a propagação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19.

Nesse sentido, definem -se as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto como aquelas em que a 
situação epidemiológica justifica a aplicabilidade, no que respeita às empresas com locais de trabalho 
com 50 ou mais trabalhadores, do regime excecional e transitório de reorganização do trabalho, 
com vista à minimização de riscos de transmissão da infeção por SARS -CoV -2 e da pandemia da 
doença COVID -19, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro.

Reduz -se o número de concentrações de pessoas de 10 pessoas para cinco pessoas.
Procede -se, igualmente, à limitação do número de pessoas em eventos de natureza familiar.
Recomenda -se o uso de máscara ou viseira na via pública, bem como a utilização da aplicação 

móvel STAYAWAY COVID.
Ficam proibidos nos estabelecimentos de ensino superior todos os festejos, bem como ativi-

dades de natureza lúdica e recreativa.
Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e do artigo 19.º da 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, 
o Conselho de Ministros resolve:

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
31 de outubro de 2020, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, as quais podem ser exercidas conjuntamente 
com os membros do Governo responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a 
adoção, em todo o território nacional, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias 
ao combate à COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual 
faz parte integrante:

a) Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espaços 

frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.
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3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, 
mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante;

b) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto no artigo 3.º do regime anexo à presente resolução, bem como do confi-
namento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 2.º do referido regime;

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

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, as quais avaliam a necessidade 
de ativação do plano de emergência de proteção civil.

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.

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, 
bem como da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no anexo I ao regime anexo à presente resolução.

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.

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.



N.º 200 14 de outubro de 2020 Pág. 35-(4)

Diário da República, 1.ª série

11 — Recomendar o uso de máscara ou viseira a pessoas com idade superior a 10 anos para 
o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, com as exceções previstas no 
artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, sempre que o 
distanciamento físico recomendado pela Autoridade de Saúde Nacional se mostre impraticável ou 
o respetivo uso seja incompatível com a atividade que as pessoas se encontram a realizar.

12 — Recomendar a utilização da aplicação STAYAWAY COVID pelos possuidores de equi-
pamento que a permita.

13 — Determinar às forças e serviços de segurança e à Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente resolução, 
quer na via pública quer nos estabelecimentos comerciais e de restauração.

14 — 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.

15 — 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.

16 — Determinar que, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, 
de 1 de outubro, são consideradas as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

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

18 — Revogar as Resoluções do Conselho de Ministros n.os 70 -A/2020, de 11 de setembro, 
e 81/2020, de 29 de setembro.

19 — Determinar que a presente resolução produz efeitos às 00:00 h do dia 15 de outubro 
de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 14 de outubro de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

Regime da situação de calamidade

(a que se refere o n.º 2 da presente resolução)

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade.

Artigo 2.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de saúde:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.
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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 — Em áreas geográficas de elevada densidade populacional, e de acordo com a avaliação 
da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsabilidade 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 so-
ciais 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., ou de outros com 
as mesmas competências, das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das 
forças de segurança.

Artigo 3.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

1 — São encerradas as instalações e os estabelecimentos referidos no anexo I ao presente 
regime e do qual faz parte integrante.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as instalações e os estabelecimentos cuja 
atividade venha a ser autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da atividade a 
retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela Direção -Geral da Saúde (DGS).

3 — Na ausência de publicação de documentos técnico -normativos ou de orientações específi-
cas da DGS para a retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada pela 
área governativa responsável pela área da atividade a retomar, devem ser seguidas as recomen-
dações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.

Artigo 4.º

Teletrabalho e organização de trabalho

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequa-
das à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID -19, podendo, 
nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual.

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 
previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas seguintes 
situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 
sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do tra-
balho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as Condições 
do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

4 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos 
no Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período normal 
de trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em instru-
mento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e mitigação dos 
riscos decorrentes da pandemia da doença da COVID -19, nomeadamente a adoção de escalas 
de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de 
trabalho habitual, diárias ou semanais, de horários diferenciados de entrada e saída ou de horários 
diferenciados de pausas e de refeições.
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5 — Para efeitos do disposto no n.º 4, o empregador pode alterar a organização do tempo de 
trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção.

6 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve ser respeitado o procedimento previsto 
na legislação aplicável.

Artigo 5.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.

2 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e 
vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
devidamente licenciados para o efeito.

3 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.

Artigo 6.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, salvo 
se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, 
devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do 
Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais abertos ao público devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pes-
soas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área», a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.
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3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a 
concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

Artigo 8.º

Regras de higiene

Os locais abertos ao público devem observar as seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando apli-
cável, a inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas de 
segurança, e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após 
cada utilização, bem como a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas para utilização 
pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

Artigo 9.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem procurar asse-
gurar a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto 
de todas as entradas e saídas dos estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações 
adequadas para desinfeção de acordo com a organização de cada espaço.

Artigo 10.º

Horários de funcionamento

1 — Sem prejuízo do n.º 3, os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 
29 de maio, na sua redação atual, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 
de junho, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53 -A/2020, de 14 de julho, e da Resolução 
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do Conselho de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na sua redação atual, não podem abrir 
antes das 10:00 h.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior os salões de cabeleireiro, barbeiros, insti-
tutos de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e 
centros de inspeção técnica de veículos, bem como ginásios e academias.

3 — Os estabelecimentos encerram entre as 20:00 h e as 23:00 h, podendo o horário de 
encerramento, dentro deste intervalo, bem como o horário de abertura, ser fixado pelo presidente 
da câmara municipal territorialmente competente mediante parecer favorável da autoridade local 
de saúde e das forças de segurança.

4 — A manutenção dos horários de encerramento vigentes à entrada em vigor da presente 
resolução dispensa o despacho previsto no número anterior caso esses horários se enquadrem no 
intervalo entre as 20:00 h e as 23:00 h.

5 — Excetuam -se do disposto no n.º 3:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;

c) Estabelecimentos de ensino, culturais e desportivos;
d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
g) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 

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

h) Estabelecimentos situados no interior de aeroportos, após o controlo de segurança dos 
passageiros;

i) Áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.

6 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser ajustados, por forma a garantir um desfasamento da hora de abertura ou de 
encerramento, por iniciativa dos próprios, por decisão concertada, por decisão dos gestores dos 
espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do Governo responsável pela área 
da economia, podendo, neste caso, ser adiado o horário de encerramento num período equivalente, 
desde que dentro dos limites e regras definidos ao abrigo do presente artigo.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

8 — A presente resolução não prejudica os atos que tenham sido adotados por presidentes 
de câmaras municipais ao abrigo do n.º 9 do artigo 5.º do regime anexo à Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 55 -A/2020, de 31 de julho, na redação dada pelas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.º 63 -A/2020, de 14 de agosto, n.º 68 -A/2020, de 28 de agosto, e n.º 70 -A/2020, de 29 
de setembro, desde que sejam compatíveis com os limites fixados no n.º 3.

Artigo 11.º

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender com 
prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de proteção 
e socorro, o pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.
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Artigo 12.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de 
forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação máxima, funciona-
mento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Artigo 13.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer quanto às cerimónias 

civis ou religiosas, quer quanto aos demais eventos comemorativos, não sendo permitida uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 50 pessoas;

c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-
damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Excecionam -se do limite previsto na alínea b) do número anterior os casamentos e 
batizados cujo agendamento tenha sido realizado até às 23:59 h do dia 14 de outubro de 2020, a 
comprovar por declaração da entidade celebrante.

4 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 7.º a 9.º, bem como no artigo 16.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes usar máscara ou viseira nos 
espaços fechados.

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 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 14.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 15.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
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interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território nacional.

2 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal, que, excecionalmente, não sejam porta-
dores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por 
SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do número anterior, à chegada, antes de entrar 
em território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do 
referido teste a expensas próprias.

3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
nacional.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38.ºC, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38.ºC e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os 
seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais 
de destinos, nos termos do artigo 2.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

8 — O disposto nos n.os 4 a 7 não se aplica aos aeroportos das Regiões Autónomas da Madeira 
e dos Açores.

Artigo 16.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como as regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, seja limitada a 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 
redação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação entre 
os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro e meio;

c) A partir das 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior;
f) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a cinco pessoas, salvo se perten-

cerem ao mesmo agregado familiar.

2 — Até às 20:00 h dos dias úteis, nos estabelecimentos de restauração, cafés, pastelarias ou 
similares que se localizem num raio circundante de 300 metros a partir de um estabelecimento de 
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ensino, básico ou secundário, ou de uma instituição de ensino superior, não é admitida a permanência 
de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida, desde que sejam respeitadas, 
com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
não é admitida a permanência de grupos superiores a quatro pessoas, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar, e deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomera-
ções de pessoas e a respeitar, com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor 
da restauração.

5 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 17.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

1 — Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os bares, outros estabelecimentos de 
bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança podem funcionar 
com sujeição às regras estabelecidas na presente resolução para os cafés ou pastelarias, sem 
necessidade de alteração da respetiva classificação de atividade económica, desde que:

a) Observem as regras e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela DGS 
para estes estabelecimentos;

b) Os espaços destinados a dança ou similares não sejam utilizados para esse efeito, devendo 
permanecer inutilizáveis ou, em alternativa, ser ocupados com mesas destinadas aos clientes.

3 — São aplicáveis aos estabelecimentos que funcionem nos termos dos números anteriores 
quaisquer medidas em vigor territorialmente mais restritivas.

Artigo 18.º

Feiras e mercados

1 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a 
doença COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso 
de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as 
regras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência 
e distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedi-
mentos de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;
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c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, 
mediante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.

5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração 
e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada 
das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos pro-
cedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 19.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm, preferencialmente, o atendimento presencial por marcação, 
bem como a continuidade e o reforço da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 8.º e 11.º
3 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-

mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 20.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 
dois metros para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação, ou caso não seja possível, a redução, do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;
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d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, devendo, 
preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação dos visi-
tantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação pré-
via, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço 
exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie a realização de transações por TPA.

2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o 
setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 21.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 13.º, é permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos artigos 7.º e 8.º;
b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida, 

sempre que necessário, sendo observadas as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados tenham um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam coa-
bitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos 
dois metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto observe as seguintes orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de um metro e meio;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

3 — Para efeitos da presente resolução, não são consideradas concentrações de pessoas os 
eventos de natureza cultural organizados ao abrigo do presente artigo.
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Artigo 22.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto compe-
titivo, incluindo a 1.ª Liga de Futebol Profissional, pode ser realizada sem público, desde que no 
cumprimento das orientações definidas pela DGS.

2 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no artigo 8.º, com 
as necessárias adaptações.

Artigo 23.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

O dever especial de proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades 
de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
face à sua especial vulnerabilidade, envolve:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades e o seu 
rastreio regular de forma a identificar precocemente casos suspeitos;

b) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-
quer contacto;

c) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-
sidade de 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;

d) Permissão da realização de visitas a utentes, com observação das regras definidas pela 
DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo limitado e de acordo com 
a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade de saúde local;

e) 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;

f) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, de base distrital, compostas por técnicos 
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;

g) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

Artigo 24.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.
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Artigo 25.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos similares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

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, e a 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 da presente resolução.

Artigo 27.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 26.º 

do regime da situação de calamidade.

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

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

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos inte-
grados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclusiva para 
os respetivos hóspedes, sem prejuízo do disposto no artigo 17.º do regime da situação de calamidade.
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