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A Câmara Municipal de Loures assinou um 
protocolo de cooperação técnica e científica 
com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil 
(LNEC).
Este protocolo tem como objetivo o 

desenvolvimento de estudos no domínio da 
engenharia civil, no geral, e da geotecnia, da 
geologia e da hidrologia, em particular, com vista 
à avaliação e gestão do risco do território do 
Município de Loures afeto às Áreas Insuscetíveis 
de Reconversão Urbanística (AIRU).

Poderão ainda ser desenvolvidos projetos 
conjuntos de investigação e desenvolvimento, a 
candidatar a programas nacionais e comunitários 
de financiamento.

O documento foi assinado por Laura Caldeira, 
presidente do Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, que referiu que o papel do 
LNEC é “apoiar todas as decisões públicas”.

“Já fazemos isto há muitos anos, primeiro em 
áreas muito específicas, como seja a área de 
engenharia sísmica, mas, depois, com as grandes 
infraestruturas que têm sido construídas nos 
últimos anos, que colocam, por vezes, problemas 
muito complexos, mas que são essenciais 

para todos nós, o nosso raio de atuação foi-se 
alargando”.

“O planeamento territorial e a reconversão 
urbanística constituem prioridades absolutas 

do atual Executivo Municipal”, referiu, na 
ocasião, o vereador com o pelouro da Gestão e 
Reconversão Urbanística, Nuno Dias. “Com este 

protocolo vai ser possível fazer uma avaliação da 
suscetibilidade geológica do território e, assim, 
definir e sustentar as decisões, o planeamento, 
o ordenamento e a gestão urbanística, onde 
a segurança das pessoas constitui um fator 
primordial”, explicou o vereador.

“Estou certo de que esta parceria entre o 
Município de Loures e o LNEC irá contribuir 
para melhorar e qualificar o planeamento 
territorial, para elevar os níveis de confiança e 
para desenvolver e concretizar a política de 
reconversão urbanística a que nos propusemos”, 
concluiu Nuno Dias.

Fonte: CMLrs

Loures | Protocolo com LNEC para avaliação e 
gestão do risco das Áreas Insuscetíveis de 
Reconversão Urbanística (AIRU).

A Comunicação Social Local 
– Desafios e Considerações
Todos sabemos da crise que há muito afeta os 
OCS Locais – apoios do Estado através da CCDRs 
exigentes e não abrangendo os empresários 
em nome individual que são muitos dos 
proprietários, editores e jornalistas deste País; 
Autarquias Locais que à exceção da Madeira 
estão impedidas de apoiar a imprensa local 
tal como apoiam o movimento associativo; 
Empresários que não reconhecem a importância 
da Comunicação Social Local, olhando-a por 
vezes até com desconfiança. 

As dificuldades que atravessam os grandes 
meios de comunicação que contam com o apoio 
de grupos económicos (grande nau grande 
tormenta), são a prova que o problema nem 
sequer é uma questão de escala, o Cidadão 
Português não cultiva os valores do quarto 
poder e apenas pontualmente procura aceder 
aos OCS, é obviamente uma questão cultural 
mas, curiosamente, esses mesmos Cidadãos são 
os primeiros a exigir a intervenção dos OCS, por 
exemplo, em reportagens, quando as situações 
lhes tocam de perto. 

Se a nível nacional os grandes temas ocupam 
os grandes meios, a nível local, os eventos ao 
nível da Freguesia ou mesmo do Concelho 
ficam fora da agenda dos grandes media e aqui 
seria a vez dos OCS Locais darem a cobertura 
jornalística presencial mas, aqui, a “boca morde 
no rabo da pescadinha” e, sem o apoio em 
publicidade da Autarquia, não há recursos para 
a deslocação de uma equipa de reportagem.  
Não seria lógico que, por exemplo, a Autarquia 
fizesse um anúncio de página do evento e deste 
modo garantisse a exposição de um conjunto de 
pessoas envolvidas e, com a reportagem do OCS 

Local, potenciasse a sua promoção por toda a 
região?

A Opção Digital

Os Jornais e Tvs digitais que de há largos anos 
circulam Online, são talvez a resposta para duas 
questões – redução de custos e informação 
disponível nas TVs e nos smartphones, através 
do Youtube e redes sociais, mais rápida e mais 
acessível para o Cidadão.

Mas, aqui chegados, deparamo-nos com duas 
questões – O Poder Local e os Empresários, apesar 
dos constantes alarmes do Governo Nacional 
realçando a necessidade da “Revolução Digital”, 
continuam presos à cultura de Gutenberg, do 
papel impresso, desvalorizando o digital que 
aliás é o único que é auditado por terceiros em 
termos de leituras…

“Curioso” é o desinteresse dos quadros do 
Poder Local em apoiar uma TV Regional… vamos 
aguardar até às próximas Eleições Autárquicas, 
para voltarmos a ouvir os lamentos dos políticos 
locais, queixando-se que as TVs nacionais não 
dão a devida cobertura aos debates das questões 
Regionais mas, é estranha a admiração, porque 
os grandes meios de informação, a não ser por 
más razões, têm essas opções ao longo do ano.  

António Tavares, diretor
EDITORIAL

https://noticiaslx.pt/category/semanario/
https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
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“O país viveu durante a pandemia totalmente 
à margem da Constituição vigente. O Gover-
no criou crimes de desobediência por simples 
decreto ou por resolução do Conselho de Mi-
nistros, quando a matéria é da competência 
do Parlamento, e as autoridades de saúde, sem 
qualquer base constitucional, sujeitaram os ci-
dadãos a períodos de confinamento obriga-
tório, mesmo quando os mesmos não tinham 
comprovadamente qualquer doença contagio-
sa. Por isso o Tribunal Constitucional já veio afir-
mar que dos 32 casos que teve que decidir sobre 
medidas tomadas durante a pandemia, declarou 
a inconstitucionalidade em 23, uma média de 
72%. Estas decisões de inconstitucionalidade só 
foram possíveis porque houve Advogados que 
corajosamente requereram nos tribunais provi-
dências de habeas corpus em defesa dos seus 
constituintes, dado que nenhuma das entidades 
com competência constitucional para exercer a 
fiscalização da constitucionalidade destas me-
didas alguma vez o veio a fazer.” (sic) in sitio 
institucional da Ordem dos Advogados

A revisão constitucional está novamente na 
ordem do dia, impulsionada, quem diria, pela 
pandemia da covid-19, e o texto supra é muito 
elucidativo dessa consequência, e mostra por 
que razão se pretende rever a constituição. 
Claramente matéria, especifica, da maior 
importância que nos convoca a todos, e a 
merecer nesta sede tratamento adequado. Mas 
não o vou fazer, nesta oportunidade, apenas 
recuperar os motivos por que temos aí á 
porta um processo de revisão constitucional. 
Naturalmente uns querem uma revisão 
minimalista, cirúrgica, outros pelo contrário, 
querem-na mais abrangente, afinal a abertura 
de um processo de revisão é uma oportunidade 
única e há que aproveitar.

Pela minha parte, preferiria assuntos ligados 
ao Poder Local, e à inclusão no elenco de leis 
orgânicas (leis de valor reforçado, também 
conhecidas como leis musculadas), matérias 
como as finanças locais (quem não se lembra que 
os governos de Cavaco Silva, nunca cumpriram 
com as leis de finanças locais, alterando-a a seu 
bel prazer, vindo António Guterres a inverter 
essa situação), bem assim como a elaboração 
de um Código Autárquico, há tanto tempo 
reivindicado, mas sem sucesso, passando ainda 
pelo estatuto das autarquias locais e dos seus 
titulares, matérias objecto de análise num 
ensaio que publiquei em 2016. Sucede, porém, 
que um assunto, quiçá, bem menos importante, 
mas de enorme impacto na governação do 
País, impõe a sua análise, e prende-se com as 
nomeações de membros de governo (ministros 
e secretários de estado), e à sucessão de 
demissões e exonerações, especialmente neste 
governo, cuja posse aconteceu à poucos meses.

Nicolau Maquiavel, 1513, trouxe à ciência 

politica, várias “leis” uma delas, que cito 
muitas vezes,  “O bom Príncipe, é aquele 
que sabe escolher os seus adjuntos” , numa 
linguagem actual será algo como “o bom líder 
(governante) é aquele que sabe escolher o seu 
gabinete (adjuntos, equipa)”. Esta “lei” é um 
excelente “farol” para avaliar a competência 
de liderança de alguém, mas tem de ser 
tomada com sensatez, pois a sua aceitação 
literal faria estragos incomensuráveis. Dito de 
outra maneira o “Príncipe” se não dispuser de 
toda a informação necessária a uma decisão 
(escolha), não pode ser responsabilizado, pelas 
consequências negativas que daí resultem.

Passando para uma aplicação pratica, daquela 
“lei” consideremos um Primeiro-Ministro que ao 
formar o seu governo, a sua equipa ministerial, 
escolhe pessoas, com base no conhecimento 
que possui das aptidões, perfis, dessas pessoas, 
sopesando as informações como o seu critério 
politico. Naturalmente, se posteriormente, 
se vier  a verificar que avaliou mal a pessoa, 
então ele próprio fica em causa.  Porém, se a 
essa avaliação, o visado (candidato a ministro) 
ocultou, ou omitiu, dados importantes para a 
análise do primeiro-ministro, obviamente, não 
se pode assacar responsabilidades, ao Primeiro-
Ministro, pois isso seria exigir-lhe o dom da 
adivinhação, razão porque a “lei” de Maquiavel 
não é aplicável. Relativamente aos secretários 
de estado, aplica-se integralmente o que se 
disse, para os ministros.

A sucessão de demissões, por variadas razões, 
de membros deste governo, levou o Primeiro-
ministro a anunciar, no Parlamento, a proposta 
de um circuito de escrutínio, entre o Presidente 
da República e o primeiro-Ministro. Noutras 
latitudes (EUA, Comissão Europeia, etc) os 
membros do executivo, indicados pelo chefe do 
futuro executivo, são sujeitos a um escrutínio 
vinculativo, por parte de órgãos legislativos, 
vulgo parlamentos. É uma boa base de partida, 
mas, e entre nós esbarrará na Constituição, onde 
se define quem responde a quem? Vejamos:

i) Artº 187º (Formação e Responsabilidades) 
nº 1 “O primeiro ministro é nomeado pelo 
Presidente da República ouvidos mos partidos 
representados na Assembleia da república 
(o legislador constitucional ignora que quem 
está representado na Assembleia da República 
é o povo e não os partidos, que são um mero 
veículo dessa representação), e tendo em conta 
os resultados das eleições (até 1982 o Conselho 
da Revolução também tinha de ser auscultado 
pelo Presidente da Republica) ”; Assim cabe 
ao Presidente nomear o Primeiro-ministro. É 
pacífico. Isso gera uma responsabilidade.

ii) Artº 190º (Responsabilidade do governo), “O 
governo é responsável perante o Presidente 
da república (PR) e a Assembleia da República 
(AR)”. (temos aqui uma dupla obrigação de 

reporte do governo, enquanto órgão colectivo, 
a outros dois órgãos de soberania – PR e AR).O 
Governo, no seu conjunto, e em conjunto, 
responde perante quem o nomeou (PR), e de 
onde emana (AR).

iii) Artº 191º (Responsabilidades dos membros 
do governo), nº 1,“O primeiro-ministro é 
responsável perante o Presidente da República, 
(aqui já é um dever de reporte pessoal) e no 
âmbito da responsabilidade política do governo, 
perante a Assembleia da República” Aqui o 
legislador constituinte, ensaia uma divisão de 
responsabilidade, sobre o primeiro-ministro, 
impondo ao chefe do executivo um dever de 
reporte pessoal ao PR, e no que se refere à 
responsabilidade política de todo o governo, 
impõe-lhe o reporte á AR. Avulta a inexistência 
de uma definição de “responsabilidade política”, 
cuja utilidade seria essencial.

iv) Nº 2, “Vice-primeiro ministros, e ministros 
são responsáveis perante o Primeiro Ministro 
(reporte pessoal de cada um deles, perante 
o chefe do executivo), e no âmbito da 
responsabilidade politica do governo perante a 
AR”.

v) Nº 3 o secretários de estado e subsecretários 
de estado, são responsáveis perante o 
primeiro-ministro e o ministro (o jurisconsulto 
Nandim de Carvalho, considera mesmo que 
a estes governantes “não cabe em princípio 
responsabilidade politica própria” o que 
acompanho na medida em que os secretários 
de estado e os subsecretários, não têm 
competência própria, apenas competências 
delegadas pelo respectivo ministro). Note-se que 
estes governantes não têm responsabilidades 
politicas perante a AR, como sucede no caso do 
primeiro-ministro e dos ministros.

Sopesadas estas regras constitucionais, e sem 
prejuízo da prerrogativa constitucional de 
caber ao Primeiro-ministro propor a sua equipa 
governativa, parece viável, compulsado o Artº 
191º, nº 1 e 2, que a responsabilidade dos 
ministros perante a AR, possa retroagir a um 
momento anterior à efectiva nomeação, e aplicar-
se, ainda que não a título vinculativo, para não 
ferir o Artº 187, nº 2 (propositura de membros 
do governo pelo chefe de executivo, ao PR), ao 
momento de escrutínio das condições para o 
cargo, em sede de comissão parlamentar, com 
audição pública do processo, ou, aproveitando 
o ensejo da revisão constitucional esta 
acolher, o escrutínio de nomes propostos pelo 
primeiro-ministro, nos termos acima referidos, 
clarificando definitivamente o assunto. Não me 
choca, ainda assim, que os partidos tenham 
processos formais de escrutínio, sobre os seus 
militantes, de modo a aferir da capacitação dos 
mesmos para cargos públicos.

Oliveira Dias, Politólogo   - (autor do ensaio “ 
O Poder Local nas Constituições Portugueses” 
,1ª edição,  artelogy, 2016)

REVISÃO CONSTITUCIONAL

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
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A GESTÃO DOS SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), com o 
apoio das maiorias que governam as respetivas 
Câmaras e Assembleias Municipais, aprovaram 
para 2023, um aumento genérico de 7,4% nos 
preços da água, da recolha de resíduos urbanos, 
vulgo recolha de lixo, e do tratamento das águas 
residuais.

Este aumento de 7,4% no preço da água, da 
recolha de resíduos urbanos e no tratamento 
das águas residuais é de uma total e absoluta 
insensibilidade social, atentas as dificuldades em 
que muitas famílias se encontram atualmente, 
face à significativa quebra de poder de compra 
por força da inflação, muito superior aos exíguos 
aumentos salariais, quando existem.

Pela minha parte não estou, nem posso estar, 
contra aumentos dos serviços públicos, desde 
que esses aumentos sejam adequados e justos e 
as empresas que os prestam tenham subjacente 
uma gestão diligente, ponderada e competente, 
o que não é, comprovadamente, o caso dos 
SIMAR.

Os SIMAR nos últimos quatro anos têm tido 
expressivos e continuados resultados negativos: 
em 2019 de 308 mil euros; em 2020 de 2,4 
milhões de euros; em 2021 de 5,3 milhões de 
euros e no 1.º semestre de 2022 de 2,5 milhões 
de euros, aguardando-se, ainda, os resultados 
globais do ano passado, mas, pela amostra da 
primeira metade do ano, não se augura nada de 
bom para os munícipes de Odivelas.

Um dos grandes contributos para estes resultados 
negativos são as percentagens de água não 
faturada que atingem valores completamente 
injustificados e eu até diria escandalosamente 
negligentes e imorais, que no 1.º semestre de 
2022, foram de 35,8%, que representam uma 
perda para os SIMAR da módica quantia de 3,1 
milhões de euros.

Aliás, este problema da água não faturada é 
persistente e está por resolver há muitos anos, 
tendo até o Relatório da Auditoria Externa às 
contas dos SIMAR de 2021 alertado, e bem, 
para esta situação e para um valor na rubrica 
“outros gastos” de 6,6 milhões de euros de 
reconhecimento de perdas de água.

É bastante significativo que, em 2021, este valor 
de 6,6 milhões de euros de reconhecimento 
de perdas de água estivesse numa rubrica de 
“outros gastos” o que parece ser uma tentativa 
falhada de ocultar a realidade existente de má 

gestão, mas, felizmente, a empresa de autoria 
externa, à época, demonstrando uma notável 
independência técnica, não pactuou com essa 
situação e mencionou a questão no seu relatório 
anual.

Entretanto, em 2022, foram nomeados para 
os SIMAR outros Revisores Oficiais de Contas, 
esperando-se que esta mudança não tenha 
sido originada pelo episódio de independência 
técnica da empresa que elaborou o relatório de 
auditoria externa em 2021.

Dizemos isto porque temos sempre presente 
uma preocupante situação de que - quem se 
mete com o PS leva – e, portanto, ficamos, sempre 
à espera da retaliação do Partido Socialista a 
quem ousa pôr em causa o seu poder absoluto.

Consideramos muito preocupante estes 
contínuos resultados negativos dos SIMAR 
que, se continuarem nesta senda, poderão 
atingir valores completamente insuportáveis 
e escandalosos e que inevitavelmente os 
munícipes de Odivelas e Loures irão ter de pagar 
um dia, aliás, já o estão a fazer, atento este brutal 
aumento de preços.

O indicador da água não faturada nos SIMAR 
de 35,8%, não pode continuar a ser uma 
inevitabilidade e uma fatalidade, bastando uma 
comparação, com igual indicador, por exemplo, 
das Águas de Cascais que tem cerca de 10% de 
água não faturada, ou com idêntico indicador 
dos SMAS de Sintra que tem cerca de 20% de 
água não faturada.

Convém ter presente que os SIMAR são uma 
grande empresa intermunicipal que presta 
serviços públicos essenciais para as populações 
de Odivelas e Loures.

Sabe-se que em qualquer grande empresa, seja 
ela de capitais privados ou públicos, o órgão de 
gestão mais importante é o seu Conselho de 
Administração, com um Presidente e respetivos 
Vogais.

A partir de dezembro de 2021, com a definição 
do regime remuneratório dos Conselhos de 
Administração dos Serviços Municipalizados, já 
é possível que os Administradores dos SIMAR 
não sejam obrigatoriamente escolhidos entre os 
eleitos para as respetivas Câmaras Municipais, 
podendo, agora, ser nomeados Administradores 
que não façam parte dos executivos municipais.

Mas o que se verifica é que pelo menos o 

Presidente do Conselho de Administração e um 
dos Vogais da Administração dos SIMAR exercem 
essas funções em part-time, acumulando com 
funções executivas na Câmara Municipal de 
Loures, o que não lhes permite uma dedicação 
a tempo inteiro aos SIMAR, o que naturalmente 
prejudica a sua gestão estratégica.

Não se consegue perceber como é que funções 
de tamanha responsabilidade e dedicação, 
como é o caso de um Presidente de Câmara ou 
mesmo de um Vereador, podem ser exercidas 
em acumulação com outras funções também 
de alta responsabilidade, como é o caso da 
Administração dos SIMAR.

Pelo menos a Câmara Municipal de Odivelas 
já percebeu que haverá vantagem em ter nos 
SIMAR um administrador, a tempo inteiro, no 
caso uma administradora, o que vem ao encontro 
do que temos defendido e que saudamos.

Há uma absoluta necessidade de ter nos SIMAR 
um Conselho de Administração profissional 
com comprovada competência que tenha 
previamente definidos objetivos de gestão, 
quantificáveis e calendarizados, de forma que os 
acionistas, neste caso, as Câmaras de Loures e 
Odivelas, os possam monitorizar e controlar, mas 
sem interferências de cariz político e partidário 
que só introduzem entropia no processo.

Aguardemos por melhores tempos para os 
lados dos SIMAR, mas isso está nas mãos dos 
eleitores que pagam estes serviços de primeira 
necessidade e que tão mal geridos são.

- Fernando Pedroso
Deputado Municipal do CHEGA na AMO

Loures - O Executivo Municipal 
OPORTUNIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Loures promove sessão de 
esclarecimentos para 
agricultores

12.01.2023
A Câmara Municipal de Loures promoveu, no 

dia 11 de janeiro, uma sessão de esclarecimen-
tos para agricultores, no âmbito das oportuni-
dades de financiamento no setor da transição 
energética.até 2030. Os mesmos estarão em ali-
nhamento com os objetivos da Estratégia Nacio-

nal de Segurança Rodoviária 2021-2030.
Dirigida a agricultores com explorações agrí-

colas no concelho, esta sessão pretendeu apre-
sentar toda a informação relevante sobre as 
oportunidades de candidatura a investimentos 
no setor da transição energética, nomeadamen-
te: Pequenos Investimentos na Transformação e 

Comercialização de Produ-
tos Agrícolas - Instalação 
de Painéis Fotovoltaicos; 
e ainda PRR – TC-C13-i03 
– Eficiência Energética em 
Edifícios de Serviços: Apoio 
à constituição de Comuni-
dades de Energia Renová-
vel e Autoconsumo Coleti-
vo.

Além dos esclarecimen-
tos prestados pelos técni-
cos da Divisão de Fundos 

Europeus e Instrumentos de Financiamento e da 
Divisão de Energia e Sustentabilidade, da Câma-
ra Municipal de Loures, nesta sessão os agricul-
tores passaram a ter, ao seu dispor, um ende-
reço de correio eletrónico – dfeif@cm-loures.
pt – que podem utilizar para esclarecimento de 
novas dúvidas que possam surgir.

Loures | Até 20 Janeiro os 
comerciantes locais afe-
tados pelas cheias devem 
formalizar pedido de apoio
09.01.2023

Na sequência da aprovação do Regulamento 
para Apoio Municipal Excecional e de Emergên-
cia, a Câmara Municipal de Loures disponibiliza 
agora o formulário para formalização do pedido 
de apoio por parte dos comerciantes locais afe-
tados pelas cheias de dezembro de 2022.

Financiado através do Fundo de Emergência So-
cial, no valor de um milhão de euros, este apoio 
tem como objetivo, no que concerne especifi-
camente aos comerciantes do concelho de Lou-
res que evidenciem a ocorrência de danos nos 
equipamentos e mercadorias de suporte à sua 
atividade, proteger empregos, prevenir o encer-
ramento e promover a recuperação económica.

O apoio a conceder será disponibilizado em fun-
ção do valor total dos danos comprovados, de 
acordo com os seguintes escalões:

a) Até 5.000,00€ (cinco mil euros), comparticipa-
ção de 70%;

b) De 5.001,00€ (cinco mil e um euros) até 
15.000,00€ (quinze mil euros), comparticipação 
de 60%;

c) De 15.001,00€ (quinze mil e um euros) até 
25.000,00€ (vinte cinco mil euros), comparticipa-
ção de 50%;

d) De 25.001,00€ (vinte cinco mil e um euros) até 
35.000,00€ (trinta e cinco mil euros), compartici-
pação de 40%;

e) De 35.001,00€ (trinta e cinco mil e um euros) 
até 50.000,00€ (cinquenta mil euros), comparti-
cipação de 30%.

Os pedidos de apoio deverão ser formalizados 
através do preenchimento do formulário e envio 
da documentação instrutória, disponível até 20 
de janeiro.

Formulário

Oferta de brinquedos à As-
sociação Luiz Pereira Motta 
recolhidos pelo IKEA

80 crianças da Associação Luiz Pereira Motta re-
ceberam, hoje, brinquedos, livros e jogos, reco-
lhidos pela loja IKEA de Loures.

Realizada no âmbito do projeto “Natal Circular”, 
a iniciativa da Câmara Municipal de Loures e da 
IKEA, é reveladora da solidariedade social e da 
importância da sensibilização ambiental pela 
otimização de recursos através da reutilização. 

“Este conjunto de materiais ganha uma nova 
vida nas mãos de outras crianças”, salientou 
o vereador da Câmara de Loures, Nuno Dias, 
que também manifestou a “disponibilidade do 
Município para futuras ações em comum, en-
volvendo a Autarquia, o tecido empresarial e 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
promovendo a construção de um futuro mais 
sustentável”.

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
https://app.cm-loures.pt/inqueritosV2/formulario.aspx?formularioid=axXgFiKzxUWU7FAU0iP6xAtnTQJXJ6QRuWGRAjuY9Fw%3d
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O Potencial das Redes de Esgoto no Controlo de 
Doenças Pandémicas

Em março de 2020, foi declarada pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) a pande-
mia resultante da doença coronavírus 2019 

(COVID-19), causada pela síndrome respiratória 
aguda grave SARS-CoV-2. Esta situação pan-
démica, para além de se ter tornado numa das 
principais causas de mortalidade no mundo, 
teve um impacto socioeconómico inesperado, 
só comparável a tempos de guerra. Desde que o 
surto da COVID-19 foi identificado no início de 
dezembro de 2019, em Wuhan, milhões de pes-
soas foram infetadas, milhares delas morreram e 
a economia de muitos países parou. 

A comunidade científica e médica consta-
tou que a transmissão do vírus ocorria através 
da respiração, partículas de aerossóis e toque 
direto em superfícies abióticas. Por outro lado, 
também foram reportadas evidências de que a 
transmissão do vírus podia ocorrer através das 
fezes. A transmissão do vírus através de pacien-
tes assintomáticos foi também uma realidade 
observada em muitos casos.

Nesta conformidade, a Organização Mun-
dial da Saúde instou a comunidade científica 
mundial a desenvolver testes diagnósticos vi-
sando conter a propagação do vírus, uma vez 
que estes constituíam uma ferramenta da maior 
relevância para se entender a epidemiologia 
do surto. Além disso, os testes de diagnóstico 
rápidos foram cruciais para habilitar a tomada 
de decisões atempada para tratar e isolar os 
pacientes infetados o que, em última instância, 
foi determinante para retardar a transmissão do 
vírus. Neste contexto, no combate à pandemia, 
foi considerada crucial uma primeira etapa de 
diagnóstico rápido e preciso da COVID-19, para 
rastrear potenciais pacientes, confirmar casos 
suspeitos, fornecer atempadamente cuidados 
de saúde/tratamento, monitorizar e gerir a pan-
demia. 

O mundo foi confrontado com um conjunto 
de desafios sem precedentes, tendo a comuni-
dade científica e de investigação reportado o 
potencial que os biossensores oferecem na res-
posta aos requisitos de diagnóstico, podendo 
ser usados para detetar indicadores relaciona-
dos com uma doença provocada por um vírus 
específico. Em comparação com os métodos tra-
dicionais de deteção, vários estudos realizados 
permitiram concluir que os biossensores podem 

fornecer um baixo tempo de resposta e elevada 
sensibilidade de deteção, exibindo um potencial 
elevado para miniaturização e desenvolvimento 
de equipamento portátil de análise.

Biossensores são dispositivos analíticos 
com elementos biológicos como recetores (por 
exemplo, anticorpos, aptâmeros, peptídeos, pro-
teínas, etc.) que podem gerar sinais físico-quími-
cos (óticos, eletroquímicos, etc.) na presença de 
alvos para bioreconhecimento. O atual estado-
-da-arte neste domínio do conhecimento per-
mite constatar que, atualmente, existem opor-
tunidades significativas para os biossensores 
contribuírem para o rápido diagnóstico e ras-
treamento de doenças infeciosas, em particular 
associados à nanotecnologia, com uma deteção 
ultrassensível de uma gama de marcadores de 
doenças, permitindo oferecer a possibilidade de 
realizar um diagnóstico rápido e em tempo real. 

No caso particular da doença COVID-19, 
nos anos mais recentes, têm sido publicados 
vários artigos em que se refere que o material 
genético do SARS-CoV-2 tem sido detetado em 
estações de tratamento de esgoto em vários 
países, incluindo França, Holanda, Austrália, Itá-
lia, EUA, Espanha, Turquia, China, entre outros 
países. Nesta conformidade, podemos concluir 
que a instalação de biossensores em condutas 
de esgoto com capacidade de deteção do SAR-
S-CoV-2, bem como outros vírus, poderá consti-
tuir uma poderosa ferramenta de rastreamento 
em tempo real da fonte de determinadas doen-
ças pandémicas, determinando a existência de 
potenciais portadores de vírus em certas áreas. 
Por outro lado, a análise de águas residuais tam-
bém pode ser usada como uma abordagem mais 
eficaz para avaliar a extensão da propagação na 
população de uma determinada doença especí-
fica, em vez de se testar cada indivíduo, com um 
impacto relevante ao nível do custo e rapidez 
do processo de deteção e isolamento das fontes 
de contágio, nomeadamente no que se refere a 
casos assintomáticos. Desta forma, seria possível 
mitigar atempadamente os efeitos de uma pro-
pagação descontrolada do vírus, procedendo-se 
a um confinamento localizado a uma determi-
nada zona geográfica, reduzindo os impactos na 
economia em consequência de confinamentos 
mais alargados resultantes das dificuldades de 
uma identificação precisa das fontes de contá-
gio. Os potenciais pacientes também beneficia-

riam do rastreamento efetuado através do bios-
sensor de esgoto, o qual forneceria informações 
relevantes às autoridades de saúde pública, pra-
ticamente em tempo real, visando um tratamen-
to preciso e atempado.

Os biossensores eletroquímicos permitem 
efetuar deteções, sem preparação de amostras, 
em diferentes ambientes biológicos, com pos-
sibilidade de serem integrados num dispositivo 
com capacidade de transmissão de informação 
sem fio.

Agora que aparentemente a pandemia se 
transformou numa endemia, importa sensibilizar 
o poder político para a necessidade de, atem-
padamente, preparar as infraestruturas dos seus 
territórios, com a tecnologia que permita de for-
ma eficiente e eficaz lidar em tempo real com 
situações de saúde pública anómalas, criando as 
condições para que, no momento certo, sejam 
prestados cuidados de saúde aos seus concida-
dãos, mitiguem os efeitos nefastos na propaga-
ção descontrolada de doenças, quer na qualida-
de de vida das populações, quer na economia 
dos países. 

As competências de engenharia, de inves-
tigação, desenvolvimento e inovação existen-
tes no país permitem antever que, se esta área 
fosse considerada um desígnio estratégico para 
os países, Portugal tornar-se-ia um centro de 
competências neste domínio do conhecimento, 
impulsionando o aparecimento de empresas de 
elevado valor acrescentado e com uma rápida 
capacidade de intervenção em mercados inter-
nacionais, contribuindo para dotar os prestado-
res de cuidados de saúde de ferramentas que 
permitiriam uma intervenção proativa. Seria cer-
tamente um contributo da maior relevância para 
o desenvolvimento económico e social do país. 
Portugal não pode continuar na senda de um 
país reativo, o que hipotecará o futuro das ge-
rações vindouras. Urgem políticas públicas que 
transformem Portugal num país proativo!

João Calado
(Professor Coordenador Principal do ISEL)
(Ex-Vereador do PSD)

Loures - O Executivo Municipal II 
RECURSOS HUMANOS
Mais 16 trabalhadores assinam contrato com a Autarquia
09.01.2023
A Câmara Municipal de Loures celebrou, dia 9 de Janeiro, contratos com mais 16 trabalhadores, 
numa cerimónia de acolhimento que decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho.

Os novos trabalhadores, com categoria de agentes municipais de 2.ª classe, foram recebidos pela 
vice-presidente da Câmara Municipal de Loures, que deu as boas-vindas, salientando que “é sem-
pre um motivo de grande satisfação cada vez que vimos a nossa família a aumentar”.

“Acreditamos que é na valorização dos recursos humanos, na proximidade com os nossos trabalha-
dores, que conseguimos fazer mais e melhor, tendo, através deles, a perceção daquilo que poderão 
ser as perspetivas de melhoria”, sublinhou Sónia Paixão, acrescentando que “a partir de hoje, o que 
vos pedimos é que sintam orgulho em vestir a camisola de Loures”.

A autarca notou ainda que estes novos trabalhadores vão integrar a Polícia Municipal, sendo esta 
estrutura “uma aposta grande do atual Executivo Municipal”. “No início do mandato lançámos um 
procedimento concursal para aumentar o número de agentes policiais para 50, sendo este um nú-
mero ainda insuficiente para a dimensão do concelho.”

“Há outras áreas de trabalho que precisamos de reforçar, tais como os Recursos Humanos e a Edu-
cação e, neste caso, temos uma grande responsabilidade. A Câmara de Loures tem, desde longa 
data, um conjunto de competências na área da Educação e vocês, enquanto trabalhadores desta 
organização, são os olhos do Município nas escolas. E isso deve ser motivo de orgulho e satisfação, 
daquela que é a vossa entidade patronal e a que mais privilegia a nossa relação com os trabalha-
dores”, evidenciou Sónia Paixão.

Nesta sessão de acolhimento marcaram igualmente presença mais 18 novos trabalhadores – com 
categorias de técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais –, que iniciaram 
funções nos passados meses de novembro e dezembro, tendo integrado diversas unidades orgâ-
nicas da Autarquia, com destaque para os departamentos de Recursos Humanos, de Ambiente, de 
Obras Municipais, de Igualdade e Desenvolvimento Social e de Educação e para a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Loures.

Após a assinatura dos contratos, seguiu-se uma sessão informativa com os dirigentes do Departa-
mento de Recursos Humanos. Da parte da tarde os novos trabalhadores têm uma formação inicial 
sobre primeiros socorros, a qual se estenderá para o segundo dia de acolhimento, subordinada ao 
bem-estar laboral e à segurança no trabalho.

Academia do Conhecimen-
to em Santo António dos 
Cavaleiros - um espaço 
dedicado aos mais velhos 
totalmente renovado
A Academia do Conhecimento disponibiliza aos 
seus utentes um ambiente renovado, propício à 
realização de atividades que preenchem o tem-
po daqueles que querem envelhecer de forma 
ativa e saudável.

Este é um espaço de convívio e aprendizagem 
não formal, que já conta com quase sete anos 
de existência, mas que agora foi totalmente re-
novado e decorado com mobiliário da IKEA de 
Loures. O dinamismo e a dedicação que respon-
sáveis e técnicos da União de Freguesias de San-
to António dos Cavaleiros e Frielas dão a este 
projeto é a prova que a aposta no envolvimento 
dos séniores nas estruturas das nossas comuni-
dades é a aposta certa e que dela só podem re-
sultar ganhos para todos.

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
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Breves: Estudo de Impacto Ambiental da Linha 
Violeta (Metro Ligeiro de Superfície) 1/3
Na 20.ª Reunião Ordinária de 14 de Outubro de 
2020, a Câmara Municipal de Odivelas, deliberou 
a aprovação da Estratégia para a Mobilidade 
Urbana Sustentável - Plano de Mobilidade e 
Transportes de Odivelas (PMT). No tocante a 
transportes ferroviários este Plano mantem a 
efectiva extensão da Linha Amarela do Metro, em 
formato “Y”, ao Infantado, em Loures e à Ramada 
tal como preconizado no Plano de Expansão do 
Metropolitano de Lisboa aprovado em 2009, em 
que a extensão do Metro Pesado a Loures se 
faria dando sequência à Linha Amarela, como foi 
noticiado em 17/07/2009 pelo Expresso. A então 
Secretária de Estado dos Transportes, Ana Paula 
Vitorino referiu que «Codivel, Santo António dos 
Cavaleiros, Torres da Bela Vista, Frielas e Loures 
são as cinco novas estações programadas pela 
empresa pública de transportes para a Linha 
Amarela, cuja entrada em funcionamento deverá 
ocorrer até ao final de 2015».

Apesar da decisão governamental de 2009 e 
da aprovação do Plano aprovado em 2020 pelo 
Município de Odivelas, verificamos que no dia 
5 de Julho de 2021, as Câmaras Municipais de 
Loures e Odivelas assinaram um protocolo com a 
Metropolitano de Lisboa, EPE visando criação da 
Linha Violeta, que encerra um novo paradigma 
de mobilidade entre os Concelhos de Odivelas e 
de Loures.

Analisar as datas é importante. A Lei n.º 2/2020, 
de 31 de Março, através dos artigos 282.º e 
283.º proibiu o Governo e a Metropolitano 
de Lisboa, EPE em prosseguir com o projecto 
da Linha Circular do Metro, sendo que tal não 
inibiu que rapidamente deitassem mãos à obra. 
Tal comportamento levou a um crescendo de 
indignação pública quer pelas forças políticas 
oponentes a este projecto, quer pelo Movimento 
de Cidadãos Contra o Fim da Linha Amarela, 
quer por outros movimentos sociais. Sendo 2021 
um ano de eleições autárquicas tudo se fez para 
abafar a reacção gerada face ao comportamento 
ilegal do Governo e do Metro. À pressa, sem 
se saber que recursos são necessários e sem 
respaldo técnico, as autarquias de Odivelas e 
Loures trataram de em Julho de 2021 apresentar 
uma ideia inventada, sem nexo, nem sustentação 
técnica, só para iludir eleitores com um projecto 
que assim existe para fazer esquecer o corte da 
Linha Amarela expressamente apoiado pelos 
autarcas de Odivelas e de Loures.

Deste projecto e da firmeza de uns rabiscos 

Breves: Estudo de Impacto Ambiental da Linha 
Violeta (Metro Ligeiro de Superfície) 2/3
feitos num qualquer Gabinete Político ressaltou 
o facto de que no PRR ficaram adstritos 
250 milhões de euros, que servirão para a 
implementação da ferrovia, estações e parque 
de máquinas e material rolante, contudo todos 
os esforços volvidos aos ajustes aos Planos 
de Gestão Territorial, infra-estruturas viárias 
e de subsolo e a expropriações competirão 
aos Municípios (Loures: 80 milhões de euros | 
Odivelas: 70 milhões de euros). O problema é 
que os Municípios foram surpreendidos com 
este quinhão de 150 milhões de euros que 
tiveram de assegurar o acréscimo ao PRR. Esta 
situação foi de tal maneira surpreendente que o 
Presidente Hugo Martins, durante a 4.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Odivelas, de 
15/12/2021 colocou a hipótese de abandonar 
este projecto. A pressa de fazer esquecer o que 
se passou com a Linha Circular e as eleições à 
porta mostram-nos como é sério o Planeamento 
e a forma como os agentes políticos dão 
início a projectos dispendiosos e de natureza 
estruturante.

Apesar de alguns órgãos de comunicação 
social insistirem, mesmo que veladamente, que 
a Linha Violeta consubstancia a extensão da 
Linha Amarela a Loures importa lembrar que 
a Linha Violeta e a Linha Amarela são sistemas 
independentes. Na Linha Violeta estamos a 
falar de um metro ligeiro superfície, ao invés a 
Linha Amarela corresponde ao sistema de metro 
pesado.

Até 14/02/2023 encontra-se aberta a consulta 
popular, onde poderão ser dados contributos 
face ao “Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
do Transporte Coletivo em Sítio Próprio 
(TCSP) nos Concelhos de Odivelas e Loures do 
Metropolitano”, i.e., da Futura Linha Violeta 
(Metro Ligeiro de Superfície). Para conhecer e 
participar clique aqui.

No EIA pretende-se analisar diversos factores 
biofísicos e sócio-económicos: (i) o clima, (ii) 
as alterações climáticas, (iii) a geologia, (iv) 
geomorfologia e geotecnia, (v) os recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos, (vi) os solos 
e a capacidade de uso dos solos, (vi) os sistemas 
ecológicos, (vii) o uso do solo e ordenamento do 
território, (viii) a paisagem, (ix) a qualidade do ar, 
(x) o ambiente sonoro (ruído), (xi) as vibrações, 
(xii) a saúde humana, (xiii) o património cultural e 
(xiv) apresentar uma análise de riscos ambientais.
Os troços dos 12,7 km de Linha, dividem-se em 

8,6 Km à superfície, 3,7 Km em 4 troços de túnel, 
0,4 km em viaduto e 0,4 km em trincheira.
O percurso entre Odivelas-Estação e o final da 
linha, na Quinta de São Roque, no Infantado, 
deverá demorar cerca de 20 minutos, com 
frequências de 7 minutos em hora de ponta.
Assim a Linha Violeta a executar em 30 meses, 
contará com 19 estações construídas 14 à 
superfície, 3 no subsolo e 2 em trincheira.

As 19 estações serão localizadas:

11 no Concelho de Loures:
•	 Loures (6): Quinta de São Roque, Infanta-

do, Várzea de Loures, Loures, Conventinho e 
Hospital Beatriz Ângelo

•	 Santo António dos Cavaleiros (5): Quinta do 
Almirante, Santo António dos Cavaleiros, Fla-
menga, Torres da Bela Vista e Planalto da Cal-
deira

8 no Concelho de Odivelas:
•	 Póvoa de Santo Adrião (2): Póvoa de Santo 

Adrião e Chafariz d´El Rei
•	 Odivelas (4): Heróis de Chaimite, Odivelas-Es-

tação, Jardim do Castelinho e Ribeirada

•	 Ramada (2): Ramada-Escolas e Jardim da Ra-
dial

Esta reflexão não pretende substituir a leitura e 
interpretação do EIA, mas sim salientar algumas 
incidências:

1.	Estação Torres da Bela Vista: Porque motivo 
fica esta estação no meio de nenhures bem 
afastada do bairro que parece desejar servir?

2.	Estação Jardim da Radial: e a Estação Ramada 
Escolas, respectivamente com 31 metros e 15 

metros de profundidade, o equivalente a 10 
e 5 andares abaixo da superfície. Tal implicará 
que a extracção de passageiros fique predo-
minantemente dependente de meios mecâ-
nicos (escadas rolantes e ascensores).

3.	Estação Ribeirada em trincheira com um des-
nível de cerca de 15m em relação à Rua Her-
mínia Silva e o equivalente a 5 andares abaixo 
da superfície. Tal implicará que a extracção de 
passageiros para a Ribeirada fique depen-
dente de meios mecânicos (escadas rolantes 
e ascensores).

4.	«Após a Estação Ribeirada, o traçado desen-
volve-se em trincheira sobre área de matos 
sem construções, a este da Rua Combaten-
tes do Ultramar, passando a desenvolver-se 
à superfície contornando a Rotunda Arnal-
do Dias, sobreposto à Av. Prof. Dr. Augus-
to Abreu Lopes, seguindo-se um troço em 
trincheira e outro em túnel Top-Down, até à 
estação seguinte, a Estação Jardim do Caste-
linho». Porquê atrofiar o trânsito automóvel 
em 400 metros da Avenida Prof. Dr. Augusto 
Abreu Lopes, quando claramente a reentrada 
no subsolo poderia ocorrer mesmo antes da 

aproximação à Rua Combatentes do Ultra-
mar?

5.	Até podemos aceitar que a estação Odivelas-
-Estação, seja implantada em trincheira, na 
parte central da Rua José Gomes Monteiro, 
contudo por razões de acelerar a acessibili-
dade desta à estação de Odivelas do Metro, 
lamenta-se a inexistência de qualquer corre-
dor subterrâneo ou à superfície com tapete 
mecanizado que ligue a estação de metro li-
geiro com de metro pesado.

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
https://www.cm-odivelas.pt/areas-de-intervencao/mobilidade-e-transportes/estrategia-para-a-mobilidade-urbana
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https://expresso.pt/actualidade/metro-vai-chegar-a-loures-e-sacavem=f526601
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https://participa.pt/pt/consulta/transporte-coletivo-em-sitio-proprio-tcsp-nos-concelhos-de-loures-e-odivelas-linha-violeta
https://participa.pt/pt/consulta/transporte-coletivo-em-sitio-proprio-tcsp-nos-concelhos-de-loures-e-odivelas-linha-violeta
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Breves: Estudo de Impacto Ambiental da Linha 
Violeta (Metro Ligeiro de Superfície) 3/3

A CULTURA

bitualmente há inundações, 
sendo que tal potenciará a 
força dos caudais, contudo 
o Estudo Geológico e Geo-
técnico que ainda não existe. 
Tal, não nos permite aceder a 
informação hidrogeológica, 
algo que deveria estar já no 
EIA.
8.	 Ao invés dos dados pro-
venientes da prospeção Geo-
lógico-Geotécnica constarem 
no EIA, lamentavelmente, 
segundo este mesmo do-
cumento, tal «vai agora ini-
ciar-se, de modo a fornecer 
informação sobre o com-
portamento das rochas para 
a fase do projeto de execu-
ção». Pelo caminho já se de-
cidiu que a Estação de Loures 
ficará num local que todos os 
anos, no Inverno, se enche 
de água, apesar da garantia 
de cumprimento das dispo-
sições da Diretiva Quadro da 
Água.
9.	 Sabendo que a Linha Vio-
leta irá gerar impactos nega-
tivos ao nível do ruído e das 
vibrações, verifica-se que o 
EIA não trata destes, nem 
apresenta medidas mitiga-

doras, remetendo-se para as fase de projecto 
e de execução e para o Relatório de Confor-

midade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE).

10.	Tudo isto apresentado sem dar a conhecer 
quais os indicadores, quais os exercícios e ra-

ciocínios que induzem aos números espera-
dos de passageiros, nem quanto aos impac-
tos sócio-económicos, que assim surgem no 
EIA como dados adquiridos impossíveis de 
escrutinar. O mesmo sucede quanto à locali-
zação e com o número de estações. 

11.	Em tempo algum é comparada analiticamen-
te esta solução (Linha Violeta) com o projecto 
anterior (extensão da Linha Amarela a Lou-
res), em exercício demonstrativo fundado em 
dados objectivos. Ao invés. apresentam-se 
afirmações do tipo magister dixit infantiliza-
doras de todos aqueles que além de procura-
rem entender este projecto pretendem ana-
lisar o Estudo de Impacto Ambiental, trans-
formando este exercício de consulta pública 
uma impossibilidade material.

12.	No final fica a questão: Havendo um projec-
to de Metro Ligeiro de Superfície que ligaria 
Algés a Loures, o que sobra é esta linha em 
“C”? Fica a impressão que de novo o concei-
to de linha de Transporte Coletivo em Sítio 
Próprio de alcance linear é substituído por 
linhas fechadas em si mesmo. Primeiro a Li-
nha Circular e agora esta Linha em ”C”, que o 
que garante aos loureenses é fazerem cerca 
de 13 Km a 20 Km/h para se deslocarem até 
a um destino que vêem a partir de casa, pois 
está à distância de 3 Km e para de transbor-
do em transbordo (em Odivelas e depois no 
Campo Grande) demorarem uma eternidade 
a chegar ao centro da cidade de Lisboa, que é 
o destino que quem trabalha na capital mais 
procura. Para os odivelenses fica a perda de 
condições de circulação rodoviária para dis-

porem de um serviço já prestado pela Carris 
Metropolitana.

Paulo Bernardo e Sousa | Politólogo

6.	Não se percebe o motivo por que a Linha 
Violeta, ao invés de sair em túnel que evitaria 
os conflitos e constrangimentos gerados com 
a redução de vias rodoviárias, sai em trinchei-
ra da estação Odivelas-Estação, entra e cir-
cula à superfície na Rua Almeida Garrett, até 
à Estação Heróis de Chaimite (junto a zona 
comercial e ginásio), atravessando posterior-
mente a rotunda das oliveiras e prosseguindo 
até à Estação Chafariz D’El-Rei na EN-8 pelo 
estreito da antiga Bostik,

7.	Por outro lado, os troços entre a Estação 
Chafariz d’El-Rei e a Estação Póvoa de Santo 
Adrião, junto à ribeira são uma ousada pre-
tensão. Facto é que esta circulação em leito 
de cheias que tão recentemente mostrou a 
sua como pode ser destrutiva, sendo que as 
medidas mitigadoras a aplicar, passam por 
desafiar ainda mais a água, ao elevar ainda 
mais as cotas de rasante da via rodoviária e 
da via da Linha Violeta, aproximando-as ou 
superando a cota de máxima cheia estimada; 
a melhoria do sistema  de drenagem onde ha-

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
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O liberalismo faz falta a Portugal

Nos diversos artigos que tenho escrito nes-
te meio, tenho-me dedicado a temas re-
lacionados com o concelho de Odivelas. 

Esta semana farei um interregno para vos dar a 
conhecer um pouco mais da Iniciativa Liberal, 
quando se aproximam as eleições do partido, 
que irão ocorrer na Convenção dos próximos 
dias 21 e 22 de janeiro de 2023.

Todos os órgãos nacionais irão ser eleitos 
nesta Convenção Nacional, que será a sétima, 
e é representativa dos membros do Partido, a 
quem cabe decidir a sua orientação estratégi-
ca e linhas gerais de ação política. As Conven-
ções da IL deliberam em plenário com todos os 
membros que decidam participar, algo pouco 
habitual na esfera política nacional. Todos os 
membros que se inscrevam, e sem possibilidade 
de delegação, têm no seu voto o poder de con-
tribuir para aprovar a Estratégia e mandatar a 
Comissão Executiva e o Conselho Nacional para, 
respetivamente, implementar e tutelar essa es-
tratégia. Para além destes órgãos, são ainda elei-
tos o Conselho de Jurisdição e o Conselho de 
Fiscalização.

Irei debruçar-me mais sobre a Comissão Exe-
cutiva, porque é a ela que cabe concretizar a es-
tratégia política do partido.

A iniciativa liberal foi fundada em 2017. Des-
de então foram 3 os presidentes da Comissão 
Executiva. Miguel Ferreira da Silva, que atual-
mente é deputado na Assembleia Municipal 
de Lisboa e que foi o presidente eleito na Con-
venção fundadora. Seguiu-se Carlos Guimarães 
Pinto, em Outubro de 2018, que teve no seu 
mandato a eleição do primeiro deputado libe-
ral para a Assembleia da República, João Cotrim 
Figueiredo, precisamente quem lhe sucedeu, a 
partir de Dezembro de 2019, e que conduziu 
a Iniciativa Liberal à eleição de um deputado 
na Assembleia Legislativa Regional dos Açores 
(2020), 90 autarcas (2021) e 8 deputados para a 
Assembleia da República (2022).

O sucesso das lideranças de Carlos Guimarães 
Pinto e João Cotrim Figueiredo não os agarrou 
ao poder, pois foi em momentos de assinalável 
crescimento do partido que os seus mandatos 
terminaram. Em particular, a saída de João Co-
trim Figueiredo surge num momento em que a 
confiança e a competência no trabalho realizado 
pela Iniciativa Liberal é reconhecido no país. Ain-
da assim, decidiu deixar a liderança para fazer 
conciliar numa Convenção única a eleição de to-
dos os órgãos do partido, e por entender que o 
partido precisa de uma nova estratégia para que 

continue a crescer, de forma ainda mais signifi-
cativa, com “uma tónica mais combativa, mais 
popular e mais abrangente a nível nacional”.

Aqui chegados, não posso deixar de enalte-
cer e agradecer o papel que João Cotrim Figuei-
redo teve nestes 3 anos, com uma presença, um 
companheirismo e um apoio inexcedíveis junto 
dos membros por todo o país, em particular nas 
Eleições Autárquicas de 2021 e que levaram à 
eleição de 90 autarcas, onde se inclui um depu-
tado para Assembleia Municipal de Odivelas. 

Esta decisão levou à convocação de novas 
eleições, às quais se apresentam 3 candidatos 
à Comissão Executiva: Rui Rocha, Carla Castro e 
José Cardoso.

Rui Rocha foi o primeiro a afirmar-se como 
candidato à sua sucessão. Foi cabeça de lista 
pelo círculo eleitoral de Braga para as Legislati-
vas e acabou por ser eleito deputado, o que terá 
sido uma das “surpresas” da noite e que muito 
contribuiu para o sucesso da Iniciativa Liberal 
nessa eleição. É licenciado em direito com uma 
carreira profissional feita na área jurídica e na 
gestão de recursos humanos em empresas na-
cionais de relevo, apresentando-se à Comissão 
Executiva com a Lista L, sob o lema “Liberalismo 
para Todos”.

Carla Castro apresentou-se de seguida. É 
também deputada na Assembleia da República, 
eleita como n.º 2 da lista pelo círculo de Lisboa, 
e teve um forte cunho na elaboração do progra-
ma com que a Iniciativa Liberal se apresentou 
nas últimas Eleições Legislativas. É gestora, com 
carreira em estratégia e marketing na área de 
seguros, teve um papel preponderante no Gabi-
nete de Estudos da Iniciativa Liberal e propõe-se 
a sufrágio pela Lista M com o objetivo de alcan-
çar “Mais Crescimento, Mais Mobilidade Social”.

José Cardoso, de Lisboa, é gestor e membro 
do Conselho Nacional que agora cessa funções 
e foi o último a manifestar a intenção de se can-
didatar à liderança. Apresenta-se com a Lista A 
sob o desígnio “Alternativa Liberal” e representa 
uma ala inconformada com a Comissão Executi-
va cessante.

Apesar de só existir há 5 anos, a Iniciativa Li-
beral tem conquistado um crescimento assina-
lável, que não é obra do acaso e que pode ser 
justificado por duas razões fundamentais: 

- uma forte ideologia representativa do que 
se quer para o país no seu todo, nas suas mais 
diversas vertentes, com menos Estado a pesar 

aos seus cidadãos, mas com cumprimento pleno 
e eficaz naquelas que são as suas funções es-
senciais;

- quadros competentes e conhecedores do 
país real, que trazem uma renovada esperança 
para uma reforma da Administração Pública e 
para o fim de um clientelismo enraizado na nos-
sa sociedade e que, sem dúvida, nos obriga a 
refletir sobre uma mudança cultural.

A liberdade individual está em causa com as 
políticas que têm vindo a ser seguidas por um 
Estado cada vez mais presente nas nossas vidas 
e do qual dependemos, liderado por uma clas-
se política a quem cada vez mais muitos devem 
subserviência e de quem dependem economi-
camente.

Não tenho dúvidas que qualquer um dos li-
berais que se candidata à Comissão Executiva, 
assim como todos aqueles (mais de 400 mem-
bros) que integram as restantes listas para o 
Conselho Nacional, de Jurisdição e de Fiscali-
zação, dão garantias de um futuro mais liberal, 
com políticas que permitam Portugal tornar-se 
num país com mais liberdade, próspero e com 
melhor qualidade de vida!

O futuro é liberal!

- David Pinheiro

Iniciativa Liberal de Odivelas

SUSTENTABILIDADE - People & Planet abre 
linha de financiamento a projetos nacionais 
sobre alterações climáticas
2.01.2023

O projeto People and Planet: A Common 
Destiny abriu a terceira ronda de apoio 
financeiro a Organizações da Sociedade 

Civil que trabalhem com jovens em Portugal, so-
bre o tema do Desenvolvimento Sustentável e 
das Alterações Climáticas e, em particular, sobre 
a escassez de água.

Esta linha de financiamento, com um valor 
máximo de 1.450 euros, pretende apoiar as dez 
melhores propostas através de um processo de 
avaliação e seleção.

O objetivo da concessão destes apoios é o 
de aumentar as oportunidades de mobilização 
de jovens, entre os 15 e 35 anos, no combate 
às alterações climáticas e à escassez de água, 
aproveitando a sua capacidade para sensibiliza-
rem outros jovens a juntarem-se a este objetivo 
comum.

As candidaturas encontram-se abertas até 30 de janeiro de 2023. Para mais informações sobre o processo de candidatura e documentos de apoio 
pode consultar os Termos de Referência.

O People and Planet: A Common Destiny é um projeto pan-europeu de mobilização de jovens cidadãos e autoridades locais no combate às Al-
terações Climáticas. É financiado pela União Europeia através do Programa DEAR, com cofinanciamento do Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua, I.P., envolvendo 17 organizações (autoridades locais e Organizações da Sociedade Civil) de oito Estados-membros da União Europeia e Cabo 
Verde, sob a coordenação da Câmara Municipal de Loures. Em Portugal, o projeto é implementado pelo consórcio composto pela Câmara Municipal 
de Loures, pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), pela Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD) e pela FUEL.

https://www.facebook.com/IM-dental-care-1209133755802325
https://noticiaslx.pt/category/semanario/
https://ruirochaliberal.pt/
https://carlacastroliberal.pt/
https://www.alternativaliberal.com/
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ZERO propõe melhorias à  Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Pedonal II
ser obrigatoriamente reservado para o peão. 
Mais concretamente, no entendimento da ZERO 
o espaço reservado para passagem de viaturas, 
esplanadas (ou outras utilizações da via) e esta-
cionamentos não deve ultrapassar, por exemplo, 
40% do espaço total da rua, ficando assim reser-
vados 60% do espaço total da rua para o peão. 
É ainda importante que em termos absolutos os 
passeios permitam o cruzamento de duas cadei-
ras de rodas, e por isso o espaço pedonal deve 
ter pelo menos 1,5 m completamente desim-
pedidos. Sempre que tal não é possível, como 
para o caso de ruas muito estreitas, então todo 
o espaço público deverá estar disponível para o 
peão, com trânsito de acesso condicionado ou 
extremamente regulado. Neste caso concreto, 
devem adotar-se medidas de acalmia de tráfe-
go, que proíbam todos os veículos de circular a 
velocidades superiores a 10km/h, dando sempre 
prioridade ao peão, com quem partilham a via. 
Este tipo de partilha de espaço público é comum 
em muitas cidades europeias, como é o caso do 
centro histórico de Sevilha, por exemplo. 

Atualização do “Regime da acessibilidade 
aos edifícios e estabelecimentos que recebem 
público, via pública e edifícios habitacionais”

É fundamental que sejam dadas verdadei-
ras condições de mobilidade no espaço públi-
co – por exemplo, passeios dignos, sem bura-
cos, e com um mínimo de 1,50 m. Para isso é 
preciso haver uma atualização do Decreto-Lei 
nº163/2006, “Regime da acessibilidade aos edi-
fícios e estabelecimentos que recebem público, 
via pública e edifícios habitacionais”, mais con-
cretamente do Artigo 10º, que inclui as exceções 
à regra, e que permite assim que existam pas-
seios com espaço útil inferior a 90 cm que aca-
bam por ser a regra e não a excepção. Se uma 
das medidas concretas da ENMAP é que o peão 
deve ser o elemento central das políticas públi-
cas, a ZERO salienta que é necessário rever este 
Decreto-Lei e outros documentos legais para 
garantir que qualquer renovação do espaço pú-
blico contemple o princípio de o peão ser priori-
tário em todas e quaisquer situações.

Falta de quantitativos concretos a serem 
transferidos das receitas arrecadadas com os 
impostos sobre a aquisição e circulação de au-
tomóveis

A ZERO critica a medida “Analisar a possibi-
lidade de transferir parcialmente as receitas ar-
recadadas com os impostos associados à aqui-

sição e circulação automóveis para a promoção 
da mobilidade ativa” devido ao seu vago teor. 
É crucial definir quantitativos concretos e per-
centagens objetivas a transferir, pois “analisar 
a possibilidade” é abstrato, para mais, algo que 
devia acontecer a montante da estratégia.

Mais transparência no Conselho Consultivo 
para a Mobilidade Ativa (CCMA)

A ZERO apela a mais transparência no pro-
cesso para a seleção das entidades que podem 
constituir o Conselho Consultivo para a Mobili-
dade Ativa (CCMA), um órgão de carácter consul-
tivo, que deverá incluir organizações da socieda-
de civil que tenham como objetivo a promoção 
da mobilidade ativa. Considera também que na 
estratégia deve ser contemplado um mecanis-
mo para qualquer entidade interessada poder 
submeter uma candidatura com o objetivo de 
se juntar a este órgão, seja de forma pontual ou 
permanente, sendo que esta proposta deve ser 
posteriormente aceite ou não mediante critérios 
que também devem estar dispostos na estraté-
gia.

Ademais, todas as candidaturas devem ser 
referidas e justificadas no relatório anual, que 
deve ser produzido e publicado pelo Grupo de 
Projeto para a Mobilidade Ativa (GPMA) até ao 
dia 31 de março de cada ano. A ZERO considera 
também que as reuniões regulares e previstas 
do órgão devem ser trimestrais e não anuais.

Responsáveis com falta de prazos e de obri-
gatoriedades

A ZERO critica a falta de prazos e falta de 
obrigatoriedade por parte das entidades res-

ponsáveis pelas medidas do Plano de as execu-
tar, não sendo referidas quaisquer penalizações 
por atrasos em prazos, estando assim a ser co-
metidos parte dos erros que atrasaram a imple-
mentação da Estratégia Nacional de Mobilidade 
Ativa Ciclável. Visto que esta estratégia já surgiu 
com dois anos de atraso, não pode haver mar-
gem para que aconteçam mais atrasos na sua 
implementação, pelo que é estritamente neces-
sário deixar bem definidos prazos e penalizações 
pelo seu incumprimento, de modo a responsa-
bilizar as entidades encarregadas de supervisio-
nar, avaliar e executar as medidas estratégicas.

Dando um exemplo mais concreto, no caso 
das autarquias locais, a ZERO considera que es-
tas devem ser responsáveis por dinamizar pla-
nos participados de mobilidade para as escolas, 
definindo por exemplo o ano de 2025 como 
limite para a implementação. Após este ano, e 
numa ótica de responsabilização, deve ser pre-
visto uma forma de penalização, por exemplo 
através da Lei das Finanças Fiscais.

Em suma, apesar do importante passo que 
esta Estratégia constitui, é necessário torná-la 
implacável, mensurável e concretizável, garan-
tindo que todos os elementos focais contribuem 
para o seu sucesso e que se responsabilizam 
pelo alcance das metas definidas.

Fonte: ZERO - Associação Sistema Terres-
tre Sustentável 

ZERO propõe melhorias à  Estratégia Nacional para a 
Mobilidade Ativa Pedonal

12 DE JANEIRO DE 2023

Em 2019 foi lançada a Estratégia Nacional de 
Mobilidade Ativa Ciclável (ENMAC), onde fi-
cou explícito que seria apresentada até ao 

final do primeiro semestre de 2020 uma propos-
ta de Estratégia Nacional para a Mobilidade Ati-
va Pedonal (ENMAP) para o período 2020-2030, 
a qual seria desenvolvida, através de um grupo 
de trabalho coordenado pelo Instituto da Mo-
bilidade e dos Transportes (IMT). Mais de dois 
anos depois da data-limite estipulada, surge por 
fim esse documento. A proposta de ENMAP foi 
divulgada e colocada em consulta pública em 
outubro, processo no qual a ZERO participou 
com a sua análise e propostas. Posteriormente, 
até 30 de junho de 2023, deverá ser apresentada 
uma proposta fundamentada sobre a fusão das 
componentes ciclável e pedonal, bem como os 
mecanismos de monitorização da implementa-
ção da Estratégia Nacional da Mobilidade Ativa 
(ENMA).

A Estratégia Nacional para a Mobilidade Ati-
va Pedonal é o instrumento de política pública 
que apresenta as linhas condutoras do mode-
lo de desenvolvimento da mobilidade pedonal 
em Portugal, incluindo um Plano de Ação com 
21 medidas e ações distribuídas por cinco ob-
jetivos estratégicos, bem como um conjunto de 
três metas: alteração dos padrões de mobilida-
de (aumento da quota modal das deslocações 
pedonais de 16% para 35%, até 2030), trans-
formação do espaço pedonal acessível a todos 
(incremento de 50%, até 2030) e promoção de 
estilos de vida ativos e saudáveis (diminuição do 
sedentarismo em 15%, tendo por base o ano de 
2020, com 46,6%).

A ZERO destaca os seguintes pontos dentro 
do parecer que apresentou no âmbito da con-
sulta pública: 

O indicador de referência está desatualizado 
Para a meta relativa ao aumento da quota 

modal das deslocações pedonais, é utilizado 
como referência um indicador desatualizado, 
que tem por base os dados dos Censos de 2011, 
sendo que este indicador inclui apenas o princi-
pal modo de transporte para quem trabalha ou 

estuda. A ZERO critica a sua utilização, e con-
sidera que, visto que os resultados definitivos 
dos Censos 2021 foram tornados públicos em 
novembro, deve ser utilizada como referência a 
quota modal de deslocações pedonais relativas 
a 2021. Num cenário ideal, deveria mesmo ter 
sido efetuado um estudo nacional – no decorrer 
da preparação e elaboração desta estratégia – 
para que fosse possível utilizar um valor de re-
ferência adequado e atualizado que incluísse o 
tempo despendido nas deslocações pedonais 
diárias, e que dissesse respeito à população em 
geral e não apenas aos trabalhadores e estudan-
tes.

Levantamento tardio das condições do espa-
ço pedonal acessível a todos

Na estratégia proposta está prevista a neces-
sidade de efetuar entre 2022 e 2024 um levanta-
mento das condições de acessibilidade universal 
em todas as centralidades urbanas do país e de 
verificar a percentagem de espaço público passí-
vel de utilização por todos. A ZERO lamenta que 
este estudo não tenha sido elaborado prévia ou 
paralelamente à elaboração da estratégia, e que 
esta contemple uma meta (a da transformação 
do espaço pedonal acessível a todos) sem um 
indicador de referência à priori.

Falta de metodologia para avaliar e relacio-
nar o sucesso das metas previstas 

Para melhor avaliar o sucesso desta estra-
tégia, a ZERO salienta a necessidade de prever 
também uma metodologia que relacione de que 
modo o incremento do espaço pedonal acessí-
vel a todos irá alterar os padrões de mobilidade, 
mais concretamente a quota pedonal e a quota 
relativa ao sedentarismo.

Envolver agrupamentos de centros de saúde 
e coletividades/clubes na prescrição de ativida-
de física

Havendo uma verdadeira participação do Es-
tado, através das Câmaras Municipais e de com-
participações financeiras, poderia ser fomentada 
uma relação de proximidade entre centros de 
saúde e coletividades/clubes desportivos (como 

ocorre com as receitas farmacológicas), fomen-
tando o acesso dos cidadãos à prática despor-
tiva independentemente da sua condição eco-
nómica e social, promovendo assim uma cultura 
de saúde física, uma maior predisposição para 
caminhar, o aumento dos anos de vida saudável, 
e ao mesmo tempo reduzindo a despesa pública 
com as doenças advindas do sedentarismo.

Obrigatoriedade de Planos de Mobilidade 
Urbana Sustentável

Uma das medidas do vetor estratégico do 
planeamento é a existência de Planos de Mo-
bilidade Urbana Sustentável (PMUS). A ZERO 
reforça que é fundamental e urgente tornar es-
tes planos obrigatórios, definindo 2025 (o mais 
tardar) como ano limite para a sua elaboração 
pelas autarquias locais. Esta é uma ótima opor-
tunidade para tornar obrigatória a implementa-
ção destes planos, e penalizar as autarquias que 
não concretizem esta medida até ao ano limi-
te, via Lei das Finanças Locais, por exemplo. Por 
enquanto, esta falta de obrigatoriedade para a 
elaboração destes planos coloca Lisboa como 
sendo a única capital dos países do sul da Eu-
ropa sem um PMUS, tendo sido admitido pelo 
executivo da Câmara Municipal de Lisboa que só 
em 2023 deverão ser iniciados os trabalhos para 
a sua elaboração.

Definição de quota da rua que deve ser re-
servada para o peão

Como é referido na estratégia, é necessário 
aproveitar medidas do vetor estratégico do pla-
neamento para desenvolver e rever a legislação 
de normativos e para serem desenvolvidos ma-
nuais e documentos normativos nacionais sobre 
espaço público. A ZERO considera estas medi-
das de extrema importância, e salienta que de-
vem ter em conta a adequação das ruas às suas 
verdadeiras utilizações pelos peões, e que de-
vem ser acompanhadas da intensificação da fis-
calização sobre a utilização do espaço público e 
rodoviário, promovendo a devida adequação do 
espaço pedonal a essa legislação e normativos.

A ZERO sugere a definição de valores, rela-
tivos e absolutos, do espaço da rua que deve 
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