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Moção 

Apoio à saúde visual e auditiva das crianças de famílias 
socialmente vulneráveis 

Considerando que: 
 
A educação e a saúde são alicerces estratégicos fundamentais tanto a nível individual 
como colectivo para o desenvolvimento sustentado do presente e principalmente do 
futuro. Em nome do presente e do futuro é importante olhar para a educação como 
um todo, desde o pré-escolar até ao ensino superior, passando também pela 
formação ao longo da vida.  
 
Este percurso contínuo de qualificação real das populações, é um verdadeiro veículo 
de igualdade de oportunidades e de melhoria continuada das condições de vida. 
 
A valorização do processo educativo e da formação contribuem em última instância, 
para um desafio maior de em conjunto com outras políticas públicas, contribuir para 
quebrar o ciclo vicioso de pobreza que se perpetua no tempo criando desigualdades 
profundas. 
 
A Câmara Municipal de Loures no âmbito do trabalho desenvolvido de implementação 
de políticas de apoio aos mais carenciados e/ou vulneráveis, deverá avançar para 
uma nova medida solidária, assegurando a saúde visual e auditiva de forma a 
melhorar o aproveitamento escolar, criando assim, as condições individuais para o 
sucesso profissional e pessoal. 
 
Os apoios devem ser prestados em colaboração e em cooperação com empresas do 
setor em apreço, e em articulação com os agrupamentos de escolas do Concelho. 
 
Com base nos considerandos expostos, a Câmara Municipal de Loures, na 40ª reunião 
ordinária de 19 de Junho de 2019, delibera: 
 
1) A criação de um grupo de trabalho técnico, com representantes dos agrupamentos 
escolares para a elaboração de uma proposta de Regulamento especifica para a 
prestação deste apoio, até 30 de Setembro de 2019. 
 
2) A inclusão de 40.000€ no orçamento municipal de 2020 para prestação de apoio na 
aquisição de óculos graduados, (armações e lentes oftalmológicas) e aparelhos auditivos 
para crianças de famílias carenciadas e/ou vulneráveis, que não sendo beneficiários de 
outras respostas a este nível, carecem de apoio nesta área específica, podendo o mesmo 
ser alterado, tendo em consideração o relatório apresentado pelo grupo de trabalho. 

 
 

Loures, 19 de Junho de 2019 
 

Os Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Loures 
 
 
 
Nuno Botelho                                Ivone Gonçalves                                   João Calado 


