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Caras e caros Lousanenses,

2022 foi, para todos nós, um ano desafiante 
e que exigiu mais de todos para concretizar 
alguns objetivos a que nos propusemos.

Para além dos efeitos da Pandemia, em 
24 de fevereiro iniciou-se uma Guerra 
na Europa, fruto da Invasão da Ucrânia 
pela Federação Russa que – além dos 
lamentáveis atentados aos direitos e à 
vida humana – está a ter muito grandes 
e negativos efeitos económicos em todo 
mundo e, em particular, na Europa.

Entre outros efeitos negativos, o aumento 
da inflação com todas as consequências 
transversais que origina, assume especial 
relevância.

No caso do Município, em 2022, existiu 
um expressivo aumento de custos de 
funcionamento, que dificulta a nossa 
atuação. 

Se tivermos apenas em conta o aumento 
da eletricidade e gás (700.000€) e o 
acréscimo dos valores dos bens e serviços 
e das empreitadas, pensamos que fica 
evidente a maior exigência ao nível da 
gestão orçamental.

Apesar dos novos e substantivos condi-
cionamentos, mantivemos a realização  
de investimentos estruturais no nosso  

Concelho, que nos permitem continuar 
no caminho do desenvolvimento. Destaco 
a continuidade da reabilitação do 
Cineteatro, o início da intervenção na 
Casa da Lagartixa (Museu Carlos Reis), 
as empreitadas de Regeneração Urbana 
– onde se incluem os investimentos em 
execução na Mobilidade Suave (ciclovias)
a Regeneração da Mata do Sobral, bem 
como a concretização do Ecocentro 
Municipal e do Centro Oficial de Recolha 
Animal.

Dando expressão à prioridade estratégica 
definida de investimento no Capital 
Humano, investimos mais de 7,5 milhões 
de euros nas funções sociais, dos quais 
2,5 milhões são dedicados à educação. 
Este investimento nas pessoas contempla, 
também, investimentos no desporto, na 
cultura e na área social. 

Não posso deixar de destacar, também, 
o reforço do investimento na parceria 
com as Juntas de Freguesia, para as quais 
duplicámos a transferência de verbas, que 
ascende a meio milhão de euros, com o 
objetivo principal de reforçar a resposta de 
proximidade à população.

Num contexto muito exigente, vamos 
continuar a trabalhar – com ambição, 
determinação e responsabilidade – com  
o  objetivo de corresponder as necessida-
des e expectativas dos Lousanenses e 

Luís Antunes
Presidente da 

Câmara Municipal

garantir o equilíbrio financeiro da Autarquia.
Em 2023, continuaremos a lutar pela 
melhoria dos cuidados de saúde à 
população e trabalharemos no sentido 
de concretizar a candidatura a fundos 
comunitários do 2º edifício do Centro de 
Saúde (projeto em elaboração).

Na Educação, para além da continuidade 
do robusto investimento em diversas 
ações e projetos, a prioridade será iniciar 
a requalificação da Escola Secundária.

Continuaremos a trabalhar, igualmente, na 
definição de uma alternativa à Estrada da 
Beira e uma nova ligação a Serpins / Góis 
(projetos em desenvolvimento) bem como 
na concretização da conclusão do Nó dos 
Pegos, ao mesmo tempo que daremos 
continuidade ao acompanhamento das 
obras do Sistema de Mobilidade do 
Mondego (MetroBus).

Inspirados pelos Ecos da Serra, vamos 
continuar a trilhar os Caminhos de Futuro.

Desejo a todos um Feliz Natal e saúde 
e energia para vencer os desafios 
individuais e coletivos em 2023.

Um abraço,

EDITORIAL_
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O Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano do ano de 
2023 combinam simultaneamente premissas que consideramos 
fundamentais, nomeadamente, a garantia da sustentabilidade 
financeira da Autarquia, do investimento no Capital Humano e do 
reforço da atratividade e competitividade do Concelho.

Num valor global de mais de 20.600.000 € – um aumento de cerca 
de 10% face ao ano anterior – o enfoque vai para as Funções Sociais 
que representam perto de 2/3 das Grandes Opções do Plano. 

Na Educação regista-se o investimento direto de 4.000.000 € para 
refeições escolares, transportes escolares, atividades de apoio 
à família e atividades de enriquecimento curricular, fruta e leite 
escolares, recursos humanos, entre outros, a acrescer o valor de 
investimento previsto para a requalificação da Escola Secundária 
da Lousã, cuja candidatura será submetida em breve.

A concretização da candidatura a fundos comunitários para a 
construção do 2º edifício do Centro de Saúde é um objetivo para 
o próximo ano.

_ORÇAMENTO MUNICIPAL

ORÇAMENTO MUNICIPAL  
E AS GRANDES OPÇÕES DO 
PLANO DO ANO DE 2023

É também dada atenção à eficiência energética, encontrando-
se o Município a trabalhar para promover investimentos nesta 
área, designadamente em equipamentos municipais e numa 
comunidade de energia renovável.

A conclusão do Nó dos Pegos e a reabilitação de algumas vias 
municipais são também objetivos para 2023.

O desenvolvimento da Área Integrada da Gestão da Paisagem 
da Serra da Lousã, a Escola da Floresta, projetos no âmbito do 
Programa de Revitalização do Pinhal Interior, a revitalização do Rio 
Ceira e da Ribeira de São João são alguns dos objetivos na área 
do ambiente.

Entendemos que estes documentos incorporam um conjunto 
de políticas públicas relevantes e adequadas ao contexto que 
enfrentamos e ao desenvolvimento do Concelho, conjugando 
ambição e responsabilidade.

PROJETOS E INVESTIMENTOS 
RELEVANTES NO ANO DE 2023 

Requalificação da Escola Secundária da Lousã 

5.000.000€
Educação

4.000.000€
Intervenção Social e Habitação (Estratégia Local)

Cerca de 1.500.000€

Redução da dívida 
a terceiros*
de 2019 a Outubro 2022 
+ 40% = 2.750.000€
*fornecedores, banca e outros credores

Conclusão da Casa da Lagartixa e do CineTeatro da Lousã

1.750.000€
Rede Ciclável Urbana da Vila da Lousã

1.200.000€
Transferências para as Freguesias do Concelho 

477.000€

8.000.000€

6.000.000€

4.000.000€

2.000.000€

0€

2019 2020 2021 2022*

*Até 31.10.2022
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No âmbito do Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável, 
a Câmara Municipal da Lousã tem em curso uma empreitada que 
tem como objetivo a melhoria da circulação pedonal e ciclável e 
que abrange as Ruas Dr. António Zeferino Cândido, Eng. Sanches 
da Gama, parte da Abel Batista, Eng. Gil D´Orey (junto à Escola 
Básica N.º 2) e parte da Gil Vicente (Piscina Municipal e Escola 
Secundária).

Esta empreitada, que significa um investimento de 354 187,64€+IVA 
- financiado por Fundos Comunitários – foi projetada pelo 
Gabinete de Arquitetura “Less is Green” estando a ser promovida 
pela empresa Carlos Gil, Lda.

A intervenção contempla a reformulação de passeios, construção 
ou marcação de ciclovia, criação ou redimensionamento de 
lugares de estacionamento, instalação de mobiliário urbano, 
construção de passadeiras, melhoria da sinalização vertical e 
horizontal e ajustes à iluminação pública existente.
Junto à entrada da Escola Básica N.º 2, a via será alargada permitindo 
a instalação de ciclovia, via dedicada à chegada e partida de 
alunos, passeio e mantendo a circulação e o estacionamento 
existente. Nesta intervenção será, também, construída uma nova 
entrada e portaria para o referido equipamento escolar, assim 
como prolongada a cobertura existente e criada uma zona de 
espera coberta para os transportes públicos.

Além da já referida empreitada, está em curso a empreitada de 
Consolidação de Interfaces, no valor de 265.406,46 € + IVA, que 
inclui qualificação de infraestruturas, de pavimento e instalação 
de ciclovia e que abrange as Ruas Industrial Manuel Carvalho, 
Dr. Alcino Simões Lopes, 1.º de Dezembro, parte da Dr. Pires de 
Carvalho e Rua Comandante João Ramos. Esta obra está a cargo 
da empresa Cacho e Brás.

INVESTIMENTOS NO ÂMBITO
DA MOBILIDADE URBANA
Câmara Municipal continua a realizar intervenções para melhorar
a circulação pedonal e ciclável

BENEFICIAÇÃO DE VIAS RODOVIÁRIAS

INVESTIMENTOS_

_ Rua do Canto _ Ponte Quadiz  _ Fornea de Cá
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Iniciaram-se no passado dia 10 de outubro, 
os trabalhos para a instalação de uma 
Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
a reabilitação do sistema de captação e 
adução de água na Aldeia da Cerdeira.

As empreitadas continuam nas Aldeias 
do Candal, do Talasnal e Casal Novo que 
preveem trabalhos similares.

Estas empreitadas têm por objetivo não 
só garantir uma melhor qualidade da água 
fornecida, como também uma gestão 
eficiente dos recursos e infraestruturas 

EMPREITADAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES
DE TRATAMENTO DE ÁGUAS NAS ALDEIAS DO XISTO 

A Câmara Municipal encontra-se a realizar um robusto investimento 
em equipamentos culturais no Concelho, que tem por objetivo 
não só alavancar e potenciar a criação artística, mas também 
valorizar e preservar o património cultural da Lousã.

Assim, encontra-se em curso a empreitada de requalificação do 
CineTeatro, intervenção que significa um investimento de 1 988 
000€ + IVA, com um projeto da autoria de uma equipa liderada 
pelo Arquiteto João Mendes Ribeiro, autor de diversos projetos 
premiados nacional e internacionalmente. Além da requalificação 
do edifício existente, a empreitada contempla a sua ampliação, 
estruturas de apoio, infraestruturas gerais, mecânica de cena, 
condicionamento acústico e mobiliário.

A Autarquia adjudicou, recentemente, a empreitada de 
requalificação do interior do Casal da Lagartixa – Casa Museu 
Carlos Reis, um investimento de cerca de 250 mil euros, com o 
objetivo de valorizar o legado e a presença dos pintores Carlos 
Reis e João Reis na Lousã, bem como a sua obra artística. 

Um dos objetivos da intervenção é promover os novos usos do 
espaço tornando-o um espaço vivo, de dinamização cultural 

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS CULTURAIS 
SUPERIOR A 2 MILHÕES E 500 MIL EUROS

INVESTIMENTOS

Aldeia da Cerdeira, Candal,
Talasnal e Casal Novo

320.000€
INVESTIMENTOS GLOBAIS

1.500.000€

existentes, garantindo a qualidade e a 
sustentabilidade dos sistemas no âmbito 
do ciclo urbano da água e que se revelam 
de especial importância para o dinamismo 
económico das Aldeias em causa.

Estes investimentos estão inseridos num 
conjunto de investimentos definidos pela  
APIN para o Concelho da Lousã que 
ascendem a cerca de 1 milhão e 500 mil 
euros, onde se incluem investimentos 
nas Ruas Padre Manuel Peixoto, João 
Pedro Tomás Pippa e Prof. Álvaro Viana  
de Lemos.

(ateliers de fotografia, pintura, restauro, residências artísticas, 
experiências com novas tecnologias, entre outras), e objeto de 
estudo e divulgação de boas práticas. 

Juntando estes dois investimentos e a remusealização do Museu 
Etnográfico Dr. Louzã Henriques, o montante ascende a mais de 
2.500.000€ investidos em equipamentos culturais.

_INVESTIMENTOS
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O projeto do Metrobus tem conhecido 
desenvolvimentos significativos, com 
obra efetiva e visível no terreno, mas 
também com avanços processuais  
de relevo.

De destacar que, neste momento, a 
Metro Mondego tem em curso – com 
visto do Tribunal de Contas – todos os 
contratos necessários, nos quais se inclui 
a aquisição do material circulante.

Continuam, também, conforme previsto, três 
empreitadas, nomeadamente Serpins / Alto 
de São João, Alto de São João/ Portagem e 
a Linha do Hospital, que vai permitir aceder 
ao Hospital Pediátrico. Também foi reaberta, 
em setembro, a circulação na Estrada 342 na 
zona do Arneiro.

METROBUS COM OBRA NO TERRENO 
E TODOS OS CONCURSOS LANÇADOS

QUALIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO_
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INVESTIMENTOS

Refeições Escolares

850.000€
Transporte Escolar

350.000€
Lanches, Fruta e Leite Escolar 

102.500€
Atividades de Animação e Apoio à Família

340.000€
Ensino Diferenciado

60.000€
Livros e Material Escolar

30.000€

A Câmara Municipal investiu mais de 2 milhões de euros na área 
da educação, em várias valências e serviços, um investimento 
direcionado para a comunidade educativa e para as famílias.

Infraestruturalmente, destacam-se a intervenção em curso na 
entrada da EB2 e zona circundante, a requalificação do Jardim de 
Infância do Freixo, bem como as diversas obras de manutenção 
realizadas em diversos espaços escolares, nomeadamente na Escola 
Secundária da Lousã, onde a intervenção abrangeu a reparação e 
pintura de diversas salas de aula.

Além destes investimentos físicos, a Autarquia investe 1 milhão  
e 200 mil euros em refeições e transportes escolares.

O fornecimento diário de refeições escolares é efetuado aos 
alunos das Escolas do 1º, 2º e 3º Ciclo, do Ensino Secundário e às 
crianças dos Jardins de Infância do sistema público do Concelho  
e representa um investimento da Autarquia de 850 mil euros. 
Ainda neste âmbito, recorde-se que a Câmara Municipal investe ainda 
mais 80 mil euros nos programas de Lanches e Frutas Escolares.

AUTARQUIA INVESTE EM CADA ANO, MAIS 
DE 2 MILHÕES E MEIO DE EUROS NA EDUCAÇÃO

Após um período de receção de candidaturas e análise, 
a Câmara Municipal da Lousã aprovou a atribuição de 
Bolsas de Estudo a 21 alunos do Ensino Superior.

Esta medida, que se destina a alunos do ensino 
superior que residam no Concelho, significa um 
investimento da Autarquia de cerca de 12.000€.

Estas Bolsas inserem-se nas medidas de investimento 
nas pessoas promovidas pela Autarquia e, neste 
caso particular, um investimento na Educação e na 
qualificação superior dos jovens.

AUTARQUIA ATRIBUI 
BOLSAS DE ESTUDO

No âmbito das políticas educativas de promoção do sucesso escolar, 
a Câmara Municipal da Lousã, através do Agrupamento de Escolas, 
distribuiu, gratuitamente, licenças “Premium” da Plataforma Educativa 
Digital “Escola Virtual”, a todos os alunos do concelho, desde 
o Pré-Escolar ao 12º ano de escolaridade, bem como a todo o corpo 
docente deste Agrupamento.
 
A oferta da Câmara Municipal abrange cerca de 2.000 licenças para 
alunos e aproximadamente 200 licenças para docentes, permitindo-
lhes assim trabalhar naquele que foi o primeiro projeto e-learning em 
Portugal. Trata-se de um investimento do Município da Lousã em cerca 
de 50.000€, para os dois próximos anos letivos (2022/2023 e 2023/2024).

PLATAFORMA “ESCOLA 
VIRTUAL” PARA TODOS

Já no que aos transportes escolares diz respeito, o investimento 
ascende aos 350 mil euros para este ano letivo, com o Plano de 
Transportes Escolares a estar inserido no Plano de Mobilidade da 
Lousã. 

No apoio financeiro prestado ao Agrupamento de Escolas está 
incluída verba para a realização de visitas de estudo.

É, também, relevante destacar a entrega de material e fichas 
escolares aos alunos do 1º CEB do concelho, que representa um 
investimento anual superior a 30 mil euros e o apoio prestado à 
ARCIL para o funcionamento do Ensino Diferenciado/Estruturado, 
um investimento de 60 mil euros (onde se inclui o transporte para 
alunos com necessidades educativas especiais).

Igualmente importante é o investimento relativo a 
Atividades de Animação e Apoio à Família, Centro de 
Atividades de Tempos Livres e Atividades de Enriquecimento 
Curricular, importantes no complemento à atividade letiva  
e de apoio às famílias e que ascendem a mais de 315 mil euros/ano.

_EDUCAÇÃO
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ALGUNS EXEMPLOS

Medidas de Apoio em Situação de Emergência Social

24.000€
Apoio à Natalidade

22.500€
Apoio a Associações Culturais e Marchas Sanjoaninas

150.000€
Apoio a Clubes Desportivos

167.000€
Tarifário Social (Água, Saneamento e Resíduos)

230.000€

A Câmara Municipal, na sua estratégia 
de valorização e capacitação do 
Capital Humano, investe, anualmente, 
mais de 7 milhões e meio de euros 
nas Funções Sociais, designadamente 
nas áreas da Educação, Ação Social, 
Desporto e Cultura.

Estes investimentos incluem não só 
os apoios diretos às famílias, mas 
também os prestados indiretamente, 
através da Rede Social e Movimento 
Associativo.

Além da valorização de cada cidadão 
e dos núcleos familiares, as iniciativas 
e projetos financiados inseridos neste 
âmbito são fatores essenciais para a 
promoção da qualidade de vida no 
Concelho e da coesão social.

CÂMARA MUNICIPAL INVESTE MAIS  
DE 600 MIL EUROS NO APOIO ÀS PESSOAS

A Autarquia, no âmbito da sua estratégia e em parceria 
com a Associação Empresarial Serra da Lousã, dinamiza 
duas iniciativas que têm por objetivo, simultaneamente, 
estimular a atividade económica e a animação da  
época natalícia.

Assim, desde julho que está a decorrer a iniciativa 
“Comércio ComVida”, que atribui um voucher de 500€ 
em compras, através de um sorteio, ficando habilitadas 
as pessoas que façam compras nas lojas aderentes do 
comércio local.

No mês de dezembro, o voucher será de 1000€, e 
decorre simultaneamente a programação de Animação 
de Natal, que além do Mercado de Natal, inclui concertos, 
espetáculos, animação de rua, atividades desportivas e 
outras atividades.

PROMOÇÃO DO 
COMÉRCIO LOCAL E 
ANIMAÇÃO DE NATAL

A AESL – Associação Empresarial Serra 
da Lousã, com o apoio da Câmara 
Municipal da Lousã, no âmbito das 
políticas de promoção da atividade 
económica do Concelho, promoveu 
a terceira edição do “Lousã Outlet”, 
que teve lugar no Parque Municipal 
de Exposições.

“LOUSÃ OUTLET” 
PROMOVEU O 
COMÉRCIO LOCAL

INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO_

O evento contou com a 
participação de cerca de 30 
expositores de vários sectores, 
tais como, lojas de vestuário e 
adereços para homem, senhora 
e criança, calçado, cosméticos, 
produtos para a casa, decoração, 
entre outros.
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O Dia dos Avós e o Passeio Sénior, dois momentos que integram o 
Plano Municipal Sénior e são muito aguardados pelos mais idosos, 
voltaram a ser organizados pela Autarquia e contaram com uma 
participação elevada.

O Dia dos Avós contou com a presença de mais de 500 participantes 
e um programa diversificado, onde se incluiu a Celebração de uma 
Eucaristia, a atuação do Grupo de Concertinistas da Lousã, um 
almoço convívio, um encontro intergeracional com a participação 
dos jovens do programa “Férias Ativas – Verão 2022” e terminou com 
um Baile.

Já o Passeio Sénior, que contou com cerca de 650 participantes, 
teve este ano como destino Fátima e Batalha tendo incluído a visita 
ao Santuário, o habitual almoço/convívio, a visita ao Mosteiro da 
Batalha e um lanche no Parque de Merendas do Troncão – Pombal.

A Câmara Municipal da Lousã promoveu mais uma 
edição da atividade desportiva e de lazer “Encontro de 
Gerações”, iniciativa que integrou a Semana Europeia da 
do Desporto.

O “Encontro de Gerações”, visa sensibilizar toda a 
população Lousanense para a prática desportiva e 
promover momentos de lazer e convívio social.

Esta iniciativa incluiu desportos coletivos e individuais, 
demonstrações de zumba, ginástica e uma caminhada 
inserida no programa Marcha e Corrida da Autarquia.

As boas práticas do Município 
da Lousã ao nível dos programas 
de atividade física e saúde 
foram reconhecidas, no dia 12 
de outubro, em Óbidos, com a 
atribuição do Selo de Qualidade, 
ao programa “Lousã a Mexer +”, 
pela Rede de Municípios Amigos 
do Desporto, no âmbito dos 
Programas Municipais de Atividade 
Física para a População Sénior.

Este ano, teve início uma nova 
modalidade, o “Boccia Sénior”.

A inclusão desta modalidade, 
adaptada às condições físicas dos 
participantes, tem como objetivo 
melhorar os níveis de saúde física 
e mental.

CELEBRAÇÃO 
DIA DOS AVÓS
E PASSEIO SÉNIOR

CÂMARA MUNICIPAL 
PROMOVEU “ENCONTRO 
DE GERAÇÕES”

PROJETO “LOUSÃ A
MEXER +” CONQUISTA 
SELO DE QUALIDADE

O projeto de atividade física 
“Lousã a Mexer +” é destinado 
a seniores do concelho com 55 
ou mais anos de idade.

Para além do Boccia, é também 
disponibilizada a frequência 
de Hidroginástica, Aulas de 
natação, Natação livre, Zumba 
Sénior, Aerogym, Ginástica, 
Caminhadas e Pilates.

As inscrições para participar 
no programa poderão ser 
efetuadas na receção da 
Piscina Municipal, nos dias da 
semana das 8h às 13h30 e das 
15h às 21h30 e aos sábados 
das 9h às 13h e das 15h30  
às 18h30.
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_ Rua da Escola_ Estrada da Quinta

FREGUESIAS_

No âmbito da estratégia de trabalho em parceria com as Juntas 
de Freguesia, a Câmara Municipal duplicou as transferências 
financeiras para as Juntas, para cerca de meio milhão de euros, 
enquadradas nos Contratos Interadministrativos e Autos de 
Transferência de Competências, onde se incluem manutenções 

TRABALHO EM PARCERIA COM 
AS JUNTAS DE FREGUESIA POTENCIA 
INVESTIMENTOS DE PROXIMIDADE

nas Escolas Primárias e Jardins de Infância, e reforça a cuperação, 
a eficiência e a atuação de proximidade.

Apresentamos, abaixo alguns exemplos do trabalho realizado 
conjuntamente:

_ Vale da Ursa _ Amiais



12 _MELHOR FEIRA DO MEL E DA CASTANHA DO PAÍS 

O regresso da Feira do Mel e da Castanha da Lousã correspondeu 
às expectativas da organização e participantes e voltou a afirmar-
se como a melhor do País.

Durante 3 dias, de 18 a 20 de novembro, o recinto da Feira – 
que englobava o Parque Municipal de Exposições e duas tendas 
anexas – esteve sempre repleto de visitantes, de norte a sul do 
País, que procuravam o Mel DOP Serra da Lousã, a castanha, 

FEIRA DO MEL E DA CASTANHA DA 
LOUSÃ CORRESPONDEU A TODAS 
AS EXPECTATIVAS

os produtos endógenos, a gastronomia local, mas também a 
diversão, garantida por um programa de animação de qualidade 
para todas as idades.

Esta edição da Feira marcou o regresso de um evento marcante do 
calendário regional e nacional e representou um grande sucesso, 
como se comprova pela presença massiva de público e também 
pela avaliação recolhida junto dos participantes.



 13MELHOR FEIRA DO MEL E DA CASTANHA DO PAÍS_

A 15ª edição do Festival Gastronómico Sabores 
de Outono  foi novamente um êxito, com 
elevada procura de turistas de todo o País 
que visitaram o Concelho e experimentaram 
os sabores da época.

Através da utilização de produtos locais e 
regionais – este ano com destaque especial 
para os cogumelos, tortulhos, boletos e 
míscaros – do Mel DOP Serra da Lousã, do 
Licor Beirão e do Vinho de Foz de Arouce, os 
22 restaurantes aderentes criaram ementas 
de qualidade que destacaram e valorizaram 
a gastronomia e a autenticidade local, 
aumentando assim a atratividade da Lousã 
como um destino gastronómico e turístico. 

FESTIVAL GASTRONÓMICO ENCHEU A 
LOUSÃ COM OS SABORES DE OUTONO



14 _AMBIENTE E FLORESTA

O Ecocentro Municipal da Lousã recebeu e encaminhou, 
até ao momento, mais de 210 toneladas de resíduos 
diversos, como resíduos de equipamentos elétricos 
e eletrónicos (REEE), “monos/monstros”, madeiras, 
resíduos de construção e demolição, papel, cartão, 
ferro, têxteis entre outros.

Note-se que, simultaneamente com a inauguração do 
Ecocentro Municipal em abril passado, foi também 
inaugurado o Centro Oficial de Recolha Animal da 
Lousã, representando os dois equipamentos um 
investimento de meio milhão de euros, a que se junta 
um investimento anual da autarquia no bem-estar 
animal de 40.000€.

No âmbito do processo de constituição da 
AIGP Serra da Lousã, constituiu-se um grupo 
de trabalho que integrou proprietários 
e um conjunto de entidades, de que se 
destacam a Irmandade da  Nossa Senhora 
da Piedade, as Associações  das Aldeias 
do  Catarredor, do Candal, do Talasnal, 
do Casal Novo e do Vaqueirinho,  de que 
resultou a constituição da entidade gestora 
desta AIGP, designada por Associação 
Gestora da Área Integrada de Gestão da 
Paisagem Serra da Lousã- AGASL.
Entre outras responsabilidades compete 
a esta entidade gestora executar um 
modelo de gestão agrupada designado 

A Câmara Municipal da Lousã dinamizou, no dia 19 de setembro, uma 
Caminhada Urbana, um momento de lazer e atividade física, também com o 
objetivo de assinalar a Semana Europeia da Mobilidade.

O trajeto escolhido foi urbano, percorrendo as principais ruas da Vila da 
Lousã e contou com a presença de vários atletas do Concelho que se têm 
destacado nas suas modalidades.

Jorge Filipe, atleta do Montanha Clube e da Seleção Nacional de Trail, o 
velocista Frederico Curvelo, atleta do SL e Benfica e da Seleção Nacional, e 
Gabriel Lopes, Camila Rebelo e Diogo Cancela,  nadadores da Associação 
Louzan Natação, com os primeiros dois  a representarem, recentemente, 
Portugal nos Campeonatos da Europa,  onde  Gabriel Lopes conquistou a 
medalha de bronze nos 200 metros estilos e Diogo Cancela que conquistou 
a medalha de bronze nos 200 metros estilos SM8, nos Mundiais de  
Natação Adaptada.

ECOCENTRO MUNICIPAL JÁ ENCAMINHOU MAIS DE 
210 TONELADAS DE RESÍDUOS

ÁREA INTEGRADA DE GESTÃO DA  
PAISAGEM SERRA DA LOUSÃ | AIGP SERRA DA LOUSÃ

CAMINHADA URBANA ASSINALOU 
A SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

- 64 toneladas de monstros, 
diminuição média de cerca de 
70% de monstros depositados 
em aterro
- 22 toneladas de resíduos 
de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE)
- 58 toneladas de madeira
- 52 toneladas de resíduos de 
construção e demolição
- 20 toneladas de têxteis, 
plástico, metal, papel, cartão,
óleos e monstros metálicos

Por despacho do Instituto da Conservação da Nature-

za e das Florestas (ICNF) foi transmitida a gestão da 

Zona de Caça Municipal da Lousã (processo nº7617) 

para a Associação Lousã Caça – União de Caçadores e 

Pescadores da Lousã.

Assim, os seguintes pedidos/requerimentos devem 

passar a ser dirigidos à Associação Lousã Caça (917 

030 151 | lousancaca@gmail.com), nomeadamente:

Prejuízos Cinegéticos | Inscrições | Época Venatória 

2022/2023 | Correções de densidade | Direito à não caça

Veja aqui o despacho completo – https://bit.ly/3JwsQmZ

por Operações Integradas de Gestão da 
Paisagem (OIGP), que será suportada por 
um programa multifundos de longo prazo 
que disponibiliza apoios ao investimento 
inicial, (através do PRR), às ações de 
manutenção e gestão ao longo do 
tempo e à remuneração dos serviços dos 
ecossistemas. 
A elaboração da OIGP é um processo 
participativo e colaborativo que deverá 
envolver todos os proprietários abrangidos 
pela delimitação geográfica da AIGP 
Serra da Lousã A OIGP definirá o modelo 
e a programação das intervenções e os 
recursos financeiros a alocar. 
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INTERVENÇÃO SOCIAL SÉNIOR

GARANTIR APOIOS SOCIAIS A IDOSOS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL

MEDIDAS PROMOTORAS DE UM ENVELHECIMENTO ATIVO

PROGRAMA ENVELHE(SER)

GOVERNANÇA_

A Autarquia da Lousã alcançou o 
primeiro lugar – entre as Autarquias 
com população entre 10.001 e 
50.000 habitantes – pelas boas 
práticas na “Intervenção Social 
Sénior do Ano 2022”, uma iniciativa 
promovida pela Cidade Social.

A candidatura apresentada pela 
Autarquia reporta às atividades 
implementadas ou reforçadas no 
biénio de 2020/2021, num período 
de maior impacto da pandemia 
COVID-19 no comportamento e nas 
condições de vida dos cidadãos, 
em especial na população sénior.

A Lousã foi distinguida como um dos 
municípios mais sustentáveis do país, com 
um índice superior a 80%, estando no “top 
8” das Autarquias com melhores índices de 
sustentabilidade municipal.
O ECOXXI é um Programa implementado 
desde 2005 pela Associação Bandeira Azul 
da Europa (ABAE).
A Lousã ficou posicionada num grupo 
restrito de 10 municípios que obtiveram 
mais de 80%, constituído por Pombal, 
Santo Tirso, Torres Vedras, Águeda, Braga, 
Oeiras, Sintra, Leiria e Valongo.

O 4.º Encontro da Rede Europeia Urbact Playful Paradigm realizou-se na Lousã, 
entre 29 e 30 de setembro, iniciativa que refletiu sobre o desenvolvimento 
urbano e sustentável nas cidades da Europa a partir da troca de experiências 
e divulgação de projetos que promovem boas práticas para melhoria das 
políticas urbanas.

Este encontro proporcionou aos municípios participantes de Udine (Itália), 
Igualada (Espanha), Jelgava (Letónia), Grosuplje (Eslovénia) e Lousã (Portugal) 
discutir ideias sobre saúde e bem-estar proporcionados pela cultura e assistir 
a algumas palestras, dinamizadas por especialistas sobre “Happiest cities are 
healthy cities!”.

O município da Lousã foi pela segunda 
vez reconhecido  com  o  Prémio Viver em 
Igualdade 6ª Edição – Biénio 2022–2023, 
pelas suas boas práticas na integração 
da dimensão da Igualdade de Género, 
Cidadania e Não Discriminação, quer no 
âmbito da sua  organização interna,   quer 
pelo conjunto de dinâmicas e atividades 
por si desenvolvidas e em articulação 
com a Rede de Parceiros, no âmbito da 
promoção da igualdade e combate aos 
preconceitos, prevenção da violência 
doméstica e resposta às vítimas, programas 
de acompanhamento à natalidade, 
políticas de apoio à conciliação da vida 
profissional e familiar, envelhecimento 
ativo de homens e mulheres, integração 
de imigrantes, entre muitas outras.

Este é um importante estímulo para o 
Município  continuar a ampliar e aprofundar 
as políticas ativas de correção de 
assimetrias entre homens e mulheres, em 
todas as etapas e circunstâncias da vida, 
reforçando o trabalho efetivo de parceria 
e/ou em rede e de consciencializar para 
mudança de mentalidades, e implementar 
uma estratégia de desenvolvimento 
inteligente, inclusivo e sustentável, 
que contribua para a construção de 
um concelho cada vez mais tolerante e 
acolhedor, com ainda mais qualidade 
de vida.

AUTARQUIA DA LOUSÃ
EM PRIMEIRO LUGAR NA
INTERVENÇÃO SOCIAL
SÉNIOR DO ANO 2022

LOUSÃ DISTINGUIDA 
COMO UM DOS 
MUNICÍPIOS MAIS 
SUSTENTÁVEIS
DO PAÍS

LOUSÃ RECEBEU O 4.º 
ENCONTRO DA REDE EUROPEIA 
URBACT PLAYFUL PARADIGM

MUNICÍPIO DA
LOUSÃ DISTINGUIDO 
COM O PRÉMIO VIVER 
EM IGUALDADE

A Câmara Municipal da Lousã, em 
parceria com diversas entidades, 
implementou uma estratégia estru-
turada de organização e coordenação 
dos diversos serviços –  que designou 
de “Lous@ em Rede”  – com o objetivo 
de apoiar a população, em particular, 
os idosos que se encontram em 
situação de maior vulnerabilidade 
social e económica ou emocional, 
nomeadamente  criando uma rede de 
apoio, constituída por 12 entidades/
serviços a envolvendo 22 voluntários 
no reforço do que já eram as respostas 
sociais existentes.



16 _CULTURA

40 ANOS DO AVÔ CANTIGAS

De 22 a 29 de Outubro de 2022, a Lousã acolheu a 12ª edição 
do Festival “Marionetas ao Centro”, uma parceria da Câmara 
Municipal da Lousã, com programação e produção executiva da 
Associação Marimbondo. Houve programação para todas as faixas 
etárias, com espetáculos e animações para público em geral e 
espetáculos e oficinas de construção para as escolas. 

Inserido na programação do Festival esteve patente na Biblioteca 
Municipal Comendador Monte Negro, de 21 de Outubro a 5 
de Novembro de 2022, a exposição de cartazes das edições 
anteriores do festival.

12º FESTIVAL  
MARIONETAS  
AO CENTRO

Encontra-se a decorrer  a 1ª edição 
do Prémio Literário Carlos Carran-
ca, criado no sentido de homenagear 
a memória deste autor, de promo-
ver a divulgação da cultura lusófona  
e da lusofonia e de incentivar  
a criação literária.

Pretende-se com esta iniciativa, pre-
miar uma obra de poesia inédita,  
escrita em Português, e com con-
teúdo original.  O prémio terá um 
valor de 1.500€ e ainda a edição da  
obra premiada.

AUTARQUIA DA LOUSÃ  
PROMOVE PRÉMIO LITERÁRIO 
CARLOS CARRANCA

REDE CULTURAL  
TERRAS DA CHANFANA

A exposição sobre a vida e 
trabalho do Lousanense Carlos 
Alberto Vidal, mais conhecido 
por Avô Cantigas, esteve 
patente no Museu Municipal  
Prof. Álvaro Viana de Lemos, de  
14 de julho a 31 de agosto e  
contou com um elevado 
número de visitantes, que assim 
manifestaram a apreciação e 
carinho pela obra e trabalho 
de Carlos Alberto Vidal que, 
nas suas próprias palavras, 
nunca esqueceu a Lousã e se 
sente sempre muito valorizado  
pelos Lousanenses.

A Rede Cultural Terras da Chanfana surgiu no sentido de 
promover a dinamização, promoção e desenvolvimento do 
património cultural, enquanto instrumento de diferenciação 
e competitividade dos territórios, designadamente através 
da sua qualificação e valorização turística. Reforçando 
e beneficiando da sinergia criada entre os Municípios da 
Lousã, Miranda do Corvo, Vila Nova de Poiares e Penela, 
que compõem as Terras da Chanfana, no que diz respeito 
à promoção do património gastronómico da região, veio 
agora agregar-se a vertente cultural com a apresentação 
de três candidaturas: “Artes à Rua”, “Entre Deus e o Diabo 
– o Sagrado e o Profano” e “Do Xisto à Chanfana vai um 
Mundo”. Estas visam a implementação de um programa 
cultural em rede que proporciona diferentes manifestações 
artísticas à região, referenciando-a como destino cultural.
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_ Campeonato do Mundo de Trial_ Basquetebol - Campeão da Europa Virtus
Sports, European Summer Games

DESPORTO_

Foram assinados, no Salão 
Nobre do Edifício dos Paços 
do Concelho, os contratos 
programa de apoio aos Clubes  
e Associações Desportivas 
do Concelho que significam 
um investimento por parte da 
Autarquia no valor de 167 600€.

O apoio aprovado envolve 26 
entidades, que movimentam 
cerca de 1300 atletas, sendo  
que cerca de 85% são jovens 
dos escalões de formação.

A verba atribuída, 167 600€ 
(mais 19 750€ que na época 
anterior), inclui um valor de 

41  100€ que se destinam 
especificamente a apoiar os 
transportes destes Clubes/
Associações para as suas 
competições.

De referir que, para além do apoio 
financeiro, a Autarquia apoia ainda 
a manutenção e gestão de insta-
lações desportivas e a realização 
de eventos.

AUTARQUIA INVESTE 
MAIS DE 167 MIL EUROS
NO APOIO A CLUBES E 
ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

AUMENTO 
DO APOIO 

em relação 
ao ano anterior

13,4%
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_ Campeonatos da Europa de Natação

_ Judo - Torneio Raposinhos

_ Granfondo

_ Lousã Skyrace

_ SummerCup



18 _JUVENTUDE

AUTARQUIA ORGANIZOU 
FÉRIAS ATIVAS  
DE VERÃO E NA PAUSA 
LETIVA DE NOVEMBRO 
A Autarquia da Lousã organizou os pro-
gramas “Férias Ativas – Verão 2022” 
e “Férias Ativas – Interrupção Escolar 
2022”, destinado a crianças e jovens 
dos 6 aos 14 anos.

Ambas as edições do programa incluíram 
várias atividades lúdicas e recreativas, com 
vários jogos, atividades ao ar livre, des- 
porto, caminhadas, atividades na piscina,  
cinema e atividades culturais.

Esta é uma forma de apoio às famílias do 
Concelho, um serviço implementado em 
vários períodos de pausas e que procura, 
desta forma, complementar a formação e 
garantir a ocupação das crianças e jovens 
nestes tempos livres.
As Férias Ativas prevêem um desconto de 
25% para agregados familiares que inscrevam 
mais do que uma criança ou jovem e de 
80% e 60% para participantes inseridos no 
Escalão 1 e 2 da Ação Social, respetivamente.

Com idades compreendidas entre os 14  
e os 18 anos – distribuídos por vários ser-
viços da Autarquia, Bombeiros Municipais  
da Lousã, Bombeiros Voluntários de Serpins, 
 Junta de Freguesia da Lousã e Vilarinho, 
Junta de Freguesia das Gândaras, Junta de 
Freguesia de Serpins e Junta de Freguesia 
de Foz de Arouce e Casal de Ermio – os 
jovens que integraram a iniciativa Estágios 

Experimenta +  tiveram a oportunidade de 
vivenciar experiências em contexto real  
de trabalho, durante o período de férias.

Os cercas de 66 jovens – que trabalharam 
20h por semana – usufruíram de uma bolsa 
e tiveram direito a um voucher de acesso à 
Piscina do Parque Carlos Reis por cada dia 
de trabalho.

ESTÁGIOS “EXPERIMENTA +”  
PROPORCIONARAM EXPERIÊNCIAS 
A JOVENS

A Autarquia assinalou o Dia  
Internacional da Juventude, a 12 
de agosto, com um programa  
diversificado e atrativo, desti-
nado a públicos diversos, que 
incluiu momentos musicais e ati-
vidades desportivas e culturais.

AUTARQUIA CELEBROU DIA  
INTERNACIONAL DA JUVENTUDE COM 
PROGRAMA ATRATIVO E DIVERSIFICADO

Ciclo de Diálogo “Voz Jovem”

AquaZumba / Hidroginástica

Jogos de Tabuleiro. 

“Moviitburn” Move  
Wellness & Fitness Centers

“Pilates no Parque”

Aula Aberta Lousã Crossfit

Aula Aberta Zumba Jacinta  
Rodrigues

Animação Musical com DJ Maxwell

Xarivari – “Tim Tim por Tim Tum”

Jogos Aquáticos 



 19OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA_

_ Estrada do Moínho Velho - Pavimentação de Bermas

_ Cemitério da Lousã _ Escola Secundária da Lousã - Pintura de Salas

_ Escola Secundária da Lousã - Recreio _ Manutenção de Valetas

_ J.I do Freixo - Parque Infantil _ Manutenção de Valetas - Candal

_ J.I. das Fontaínhas _ J.I. de Santa Rita

_ Jardim de Infância do Freixo _ Jardim de Infância do Regueiro

_ Cemitério da Lousã



20_OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA

_ Lomba de Alveite - Paragem Transportes

_ Limpeza Estrada das Hortas _ Limpezas - Cacilhas

_ Miradouro da Sra da Piedade _ Parque Infantil Courelas

_ Regadio no Casal dos Rios _ Rua Fernando Pessoa

_ Rua General Humberto Delgado _ Rua Padre Daniel Montenegro

_ Rua Sanches da Gama - Mudança de boca de Incêndio _ Travessa da Gândara - Pavimentação

_ Limpezas Ribeira de São João
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DELIBERAÇÕES DA
CÂMARA MUNICIPAL
04 de julho
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à bailarina Victória Putkalo, 
que conquistou a medalha de bronze na 
categoria nacional Folklore – júnior na final 
mundial do Global Dance Open
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à Equipa Tuga Space, do 
Agrupamento de Escolas da Lousã, que venceu 
a 2ª edição do Cansat Júnior, organizada pela 
Ciência Viva, Pavilhão do Conhecimento, 
EseroPortugal e ESA- European Space Agency
- Aprovada a comparticipação financeira 
no montante de 1.183,53 € à Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra relativa 
ao “Projeto 4 – Rede de Oferta Turística em 
Espaços Naturais – Valorização dos Corredores 
de Património Natural da Região de Coimbra”
- Aprovada a autorização prévia para repartição 
de encargos plurianuais e para assunção de 
compromissos plurianuais da empreitada de 
beneficiação do Museu Carlos Reis/Casa da 
Lagartixa
- Aprovada a atribuição de Voto de 
Reconhecimento a Diogo Cancela que obteve 
o terceiro lugar aos 200 metros estilos de 
Natação adaptada Categoria S8 no World Para 
Swimming Championships, que teve lugar no 
Funchal – Madeira, de 12 a 18 de junho de 2022
- Aprovada a atribuição de Voto de 
Reconhecimento ao Treinador Paulo Machado, 
ao Treinador Adjunto Rafael Antunes, e ao 
Atleta João David Correia, que, ao serviço da 
equipa Sénior Masculina do Grupo Recreativo 
“O Vigor da Mocidade”, venceram a Super Taça 
da Associação de Futebol de Coimbra
- Aprovada a atribuição de Voto de 
Reconhecimento à atleta Lousanense, Ana 
Morais, que se sagrou Campeã Nacional de 
Masters nas provas de Salto em Comprimento 
e de Triplo Salto no Campeonato Nacional de 
Atletismo de Pista Coberta, que teve lugar nos 
dias 18 e 19 de junho de 2022, em Torres Vedras
- Aprovada a atribuição de Voto de 
Reconhecimento a Diogo Ventura, que se 
sagrou Campeão Nacional na categoria de 
Elite 2 no Campeonato Nacional de Enduro, 
organizado pela Federação de Motociclismo de 
Portugal
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
à AESL – Associação Empresarial Serra da Lousã, 
no valor global de 11.000,00 €, a repartir em 
partes iguais pelos anos de 2022 e de 2023, no 
âmbito do Protocolo de Cooperação Turística 
e Cultural
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos 
no mês de junho de 2022, no âmbito das 
Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à Direção do Rugby Clube da 
Lousã, pelos resultados alcançados na presente 
época desportiva

18 de julho
- Aprovada a Moção “Pela defesa dos serviços 
públicos dos CTT no Concelho da Lousã”
- Aprovada a proposta de deliberação para 
tornar definitiva a decisão de resolução do 
contrato da empreitada de “Requalificação 
da Escola Secundária da Lousã” e notificar de 
imediato a empresa
- Aprovada a proposta de atribuição do 
suplemento de penosidade e insalubridade 
(SPI) no ano de 2022
- Aprovada a atribuição de um Voto de 

Reconhecimento à atleta Camila Rebelo, que, 
ao serviço da Seleção Nacional de Natação, 
conquistou a medalha de ouro nas competições 
de 100 e de 200 metros Costas, nos Jogos do 
Mediterrâneo 2022 – de 25 de junho a 5 de julho 
de 2022, que tiveram lugar em Oran, na Argélia
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
ao Lousã Volley Clube no montante de 
3.000,00€, destinado a apoiar a realização do 
XXI Summer Cup 2022, nomeadamente em 
transportes
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
à Secção de Basquetebol do Clube Desportivo 
Lousanense no montante de 970,00 € para 
apoio nos transportes tendo em vista a 
participação no Minicesto2022 e anulação do 
apoio concedido no valor de 300,00 € para 
transportes da época 2021/2022 atribuído pela 
Câmara Municipal em 20.09.2021
- Aprovada a atribuição de um Voto de Pesar 
pelo falecimento de Norberto Correia Simões
- Aprovada a isenção de taxas ao Lousã Volley 
Clube pela utilização do Parque Municipal de 
Exposições e pelos Serviços de Ambulância, 
em aditamento à deliberação tomada em 
20.06.2022, no âmbito do XXI Summer Cup 
2022
- Aprovada a comparticipação financeira no 
valor de 5.052,64€ à CIM-RC no âmbito do 
“Projeto 30: brigada de sapadores florestais 
(componente fixa) do ano 2022
- Aprovada a ratificação do mapa de despesas 
mensais comparticipadas por Dispositivo 
Municipal dos Bombeiros Municipais da Lousã, 
referente ao mês de junho de 2022
- Aprovada a aprovação dos trabalhos 
complementares nº1, da Divisão de Obras 
Municipais e Ambiente, relativa à Requalificação 
do Cine-teatro da Lousã
01 de agosto
- Não aprovada a Moção “Alterações do 
posicionamento remuneratório por opção 
gestionária nas carreiras de técnico superior, 
assistente técnico e assistente operacional”
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento a Afonso Bandeira, aluno da 
Escola Secundária da Lousã, pelos resultados 
obtidos na Olimpíada Internacional de Física, 
que envolveu a participação de 370 alunos, de 
76 países
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Jardim de Infância de 
Serpins, pelos resultados obtidos no projeto 
Eco-Trilhos e ao Jardim de Infância da Lousã, 
pelos resultados obtidos no Projeto Hortas Bio, 
no âmbito do Programa Eco-Escolas
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Agrupamento de Escolas 
da Lousã, pela distinção obtida do Selo 
“Escola Saudavelmente – Boas Práticas de 
Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e 
Inclusão” atribuído pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses
- Aprovada a atribuição à ARCIL – Associação 
para a Recuperação de Cidadãos Inadaptados 
da Lousã, de um apoio financeiro no montante 
de 750,00 € (setecentos e cinquenta euros) 
destinado à realização das Colónias de Férias 
de Verão do ano de 2022
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento aos atletas da ARCIL – 
Associação para a Recuperação de Cidadãos 
Inadaptados da Lousã, Carlos Duarte, Ricardo 
Martins e José Cunha e ao treinador desta 
instituição e também selecionador nacional, 
Alcindo Quaresma, que se sagraram campeões 
da Europa de Basquetebol, nos 2º Jogos 
Europeus Verão VIRTUS que decorreram em 
Cracóvia, na Polónia, entre os dias 16 e 24 de 
julho
- Aprovada a atribuição de um Voto de 

Reconhecimento ao atleta Lousanense, 
Jorge Filipe, pelos resultados obtidos em 
representação da Seleção Nacional, na 
conquista da medalha de prata no Youth 
Skyrunning World Championships 2022, que 
teve lugar nos dias 22, 23 e 24 julho de 2022, 
em Andorra
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense, João 
Pimentel, que se sagrou Vice-Campeão Nacional 
na Disciplina de Light Kempo, na Categoria de 
14/15 anos – 53kg
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à atleta Lousanense, Ana 
Morais, que se sagrou Campeã Distrital de 
Masters nas provas de Salto em Comprimento, 
Triplo Salto, 100 e 200 metros no Campeonato 
Distrital de Atletismo de Pista ao Ar Livre, que 
teve lugar nos dias 9 e 10 julho de 2022, em 
Coimbra
 – Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento aos atletas Gabriel Lopes, 
Camila Rebelo, Afonso Costa e Dânia Simões, 
pelos resultados obtidos no Campeonato 
lnterdistrital de Juvenis e Absolutos de Natação, 
que teve lugar nos dias 8, 9 e 10 de julho 2022, 
no Complexo Olímpico de Piscinas, em Coimbra
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
extraordinário ao Clube Desportivo Lousanense 
no montante de 4.500,00 €, para afetar ao 
pagamento das despesas imprevistas
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos 
no mês de julho de 2022, no âmbito das Medidas 
de Apoio Pontual a Situações de Emergência 
Social
- Aprovada a ratificação do mapa de despesas 
mensais comparticipadas por Equipa de 
Combate a Incêndios referente ao mês de junho 
de 2022

16 de agosto 
- Deliberado dar conhecimento ao Diretor do 
ACES, à Direção do Agrupamento de Escolas 
e à STATUS – Escola Profissional da Tomada de 
posição do Conselho Municipal da Juventude 
de 05 de maio de 2022
- Aprovado o financiamento da tarifa social 
aplicável aos utilizadores domésticos dos 
serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos referente aos meses de maio 
e junho de 2022, de acordo com o Decreto-Lei 
nº147/2017, de 5 de dezembro
- Aprovada a ratificação do despacho de 
06.07.2022 de adjudicação e de aprovação da 
minuta do contrato, no âmbito da Contratação 
de serviços para o fornecimento diário de 
refeições em refeitórios escolares dos jardins 
de infância, das escolas dos 1º, 2º e 3º ciclos e 
secundária do Concelho da Lousã, para o ano 
letivo 2022/2023
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro à 
ACTIVAR – Associação de Cooperação da Lousã 
no montante de 180.400,00 €, à Associação 
Recreativa Cultural e Social das Gândaras 
no montante de 23.760,00 € e ao Centro 
Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia 
de Serpins no montante de 35.200,00 €, no 
âmbito das AAAF – Atividades de Animação e 
Apoio à Família e de apoio financeiro à ACTIVAR 
- Associação de Cooperação da Lousã, no 
montante de 75.000,00 €, no âmbito das AEC – 
Atividades de Enriquecimento Curricular, para o 
ano letivo 2022/2023
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Diogo Cancela, 
que bateu os records nacionais Absolutos 
na categoria S8 de Natação Adaptada nas 
provas de 50 metros Livres, 50 metros Costas 
e 50 metros Mariposa no Open de Portugal – 
Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos
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- Aprovada a ratificação da isenção das tarifas 
relativas à utilização da Piscina Parque Carlos 
Reis e à utilização do Campo de Ténis, no 
âmbito do Dia Internacional da Juventude, a 12 
de agosto, aos utentes com idades até aos 30 
anos (inclusive)
- Aprovada a ratificação do Mapa do Dispositivo 
Municipal referente ao mês de julho de 2022
- Aprovada a ratificação do Mapa do Equipa de 
Combate a Incêndios referente ao mês de julho 
de 2022
- Aprovada a ratificação da certidão de parecer 
sobre a constituição de compropriedade 
emitida pela Divisão de Planeamento Urbanístico 
e Regeneração Urbana: Requerimentos nº 
8351, 8352 e 8354 de 26.07.2022, em que a 
requerente, Matilde da Conceição Simões – 
Cabeça de Casal da Herança de
05 de setembro
- Aprovada a Moção “Pela inclusão digital e pelo 
acesso igualitário à internet”
- Aprovada a autorização da abertura de 
procedimentos concursais comuns para 
recrutamento de trabalhadores para técnico 
superior na área do direito e para assistentes 
operacionais para a área da educação
- Aprovada a ratificação da adenda ao contrato 
referente ao procedimento de contratação 
pública para fornecimento diário de refeições 
em refeitórios escolares das escolas do 1.º, 
2.º e 3º ciclos do ensino básico, do ensino 
secundário e jardins-de-infância do Concelho 
da Lousã para o ano letivo 2022/2023
- Aprovada a ratificação do apoio, através da 
cedência de material, à Associação de Convívio 
e Melhoramentos do Candal para obras de 
melhoramento do espaço exterior do seu 
edifício sede, no montante de 1.909,58€
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro 
à ARCIL -Associação para Recuperação de 
Cidadãos Inadaptados da Lousã no montante 
de 60.000,00 € para apoio às estruturas de 
ensino diferenciado / estruturado / Centro 
de Atividades de Tempos Livres (CATL) do 
Agrupamento de Escolas da Lousã, entre 
setembro de 2022 e agosto de 2023
- Aprovado o aditamento ao Contrato de 
Comparticipação da candidatura ao apoio 
financeiro para acompanhamento técnico da 
Estratégia Local de Habitação
- Aprovada a Minuta do Acordo de Colaboração 
relativo ao 1º Direito no âmbito da Estratégia 
Local de Habitação
- Aprovada a Minuta de Adenda ao Protocolo 
de Colaboração celebrado entre o Município da 
Lousã e a Associação Dignitude para atualização 
da comparticipação solidária “abem: Rede 
Solidária do Medicamento.”
- Aprovado o Plano de Transportes Escolares, 
nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-
Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro
- Aprovada a atribuição de Votos de 
Reconhecimento, pelos resultados desportivos 
obtidos, no ano letivo 2021/2022, nas 
modalidades de Futsal, Voleibol e Xadrez de 
Desporto Escolar, aos seguintes alunos/equipas 
do Agrupamento de Escolas da Lousã: Xadrez: 
Afonso Teixeira (Campeão distrital individual de 
iniciados Masculinos); Maria Inês Gaspar (Campeã 
distrital individual de iniciados Femininos) e à 
equipa Campeã Distrital de Iniciados (Afonso 
Teixeira; Bella Boothman: Cândida Cabecinha; 
Maria Inês Gaspar; José Eduardo Francisco; 
Daniela Ventura; Paulo Simões; Gabriel Fragoso; 
Margarida Pedroso e Tomás Lopes); Futsal: 
equipa de Juvenis Femininos (Campeã Distrital e 
Vice-campeã Regional) e à equipa de Iniciados 
Femininas (Campeã Distrital). De destacar, 
também, as equipas de Iniciados Femininos e 
Infantis Femininos que se sagraram Campeãs 
Distritais na Festa do Futebol Feminino – 

vertente Escolar (Competição promovida pela 
Federação Portuguesa de Futebol); Voleibol: 
equipa de Iniciados Masculinos (Vice-campeões 
Nacionais) e à equipa de Minis Femininos 
(Campeã Distritais)
- Aprovada a atribuição de Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense Gabriel 
Lopes, que, ao serviço da Seleção Nacional de 
Natação, conquistou a medalha de Bronze na 
competição de 200 metros Estilos no European 
Aquatics, que teve lugar de 11 a 17 de agosto de 
2022, em Roma – Itália
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à atleta Camila Rebelo que, 
ao serviço da Seleção Nacional de Natação, 
bateu o Record Nacional nos 100 metros Costas 
com o tempo de 1.00,94 minutos no European 
Aquatics, que teve lugar de 11 a 17 de agosto de 
2022, em Roma – Itália
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense, 
Gonçalo Bandeira, que alcançou a 31.º posição 
na competição e obteve o segundo melhor 
resultado sempre para Portugal em Mundiais 
de Elite, no Campeonato do Mundo de 
Downhill, organizado pela UCI (União Ciclística 
Internacional) e que teve lugar entre os dias 24 
e 28 de agosto em Les Gets, França
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento à atleta Lousanense, Catarina 
Isabel Silva Amado, que no dia 26 de agosto 
de 2022, ao serviço do SL Benfica conquistou a 
Supertaça de Futebol Feminino
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
no valor global de 167.600,00€ às Associações 
Desportivas do Concelho para prossecução das 
atividades da época desportiva 2022/2023
- Aprovada a atribuição de um apoio financeiro 
no valor global de 12.000,00€ ao Rugby Club 
da Lousã para fazer face aos custos tidos 
com a remodelação da sala de desporto das 
instalações do Estádio Municipal de Rugby José 
Redondo
- Aprovada a celebração de um Acordo de 
Colaboração entre o Município da Lousã e 
a Associação Louzan Natação, destinado a 
assegurar e dinamizar o funcionamento da 
Piscina Municipal e a realização dos projetos 
“Férias Ativas”, “Oficina de Segurança”, “Lousã a 
Mexer+”, “Toque & Tom” e Marcha e Corrida, no 
montante de 250.973,07€
- Aprovado o Contrato Programa de 
Desenvolvimento Desportivo de apoio à 
realização do WRC Vodafone Rally de Portugal 
2022, no montante de 55.000,00€, a celebrar 
com o Automóvel Clube de Portugal
- Aprovada a Minuta de Protocolo de 
Colaboração a celebrar com a Louzancaça – 
União de Caçadores e Pescadores da Lousã 
(UCPL) – Entidade Gestora da Zona de Caça 
Municipal, no âmbito da cedência de instalações 
para a sua sede e apoio no montante máximo 
de 1.404,00 €, através da cedência de material 
para a realização da atividade
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos 
no mês de agosto de 2022, no âmbito das 
Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social
- Aprovado ratificar a certidão de parecer 
sobre constituição de compropriedade sita 
em Redoiça – Freguesia de Serpins, emitida 
no âmbito do Requerimento nº 9540 de 
29.08.2022, de Ramiro Filipe Simões 
19 de setembro
- Aprovada a fixação das taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 
2023
- Aprovada a participação variável no IRS para 
o ano de 2023
- Aprovado o lançamento das taxas de derrama 
para o ano de 2023

- Aprovada a taxa municipal de direitos de 
passagem para o ano de 2023
- Aprovada a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal 
do ano de 2022
- Aprovadas as condições do empréstimo a 
médio e longo prazos com recurso à Linha BEI 
PT 2020 | Autarquias, no montante máximo de 
135.000,00 € destinado à operação CENTRO-
06–1406-FEDER-000036 – Rede Ciclável da 
Lousã – Zona Central
- Aprovada a pronúncia relativamente ao não 
exercício de direito de preferência na venda 
de 75,76% da quota que detém da Empresa 
Emequatro
- Aprovada a atribuição da Medalha de Mérito 
do Concelho à ADIC – Associação de Defesa do 
Idoso e da Criança de Vilarinho
- Aprovada a atribuição da Medalha de Mérito 
do Concelho à Associação Recreativa Cultural e 
Social das Gândaras
- Aprovada a atribuição da Medalha de 
Mérito do Concelho ao Centro Paroquial e de 
Solidariedade Social de Serpins
- Aprovada a atribuição da Medalha de Mérito 
do Concelho ao Agrupamento de Escolas da 
Lousã, em representação da Escola Pública
- Aprovada a delimitação de uma Área de 
Reabilitação Urbana para a aldeia do Vaqueirinho 
e de uma Área de Reabilitação Urbana para a 
aldeia de Silveira de Baixo
- Aprovada a ratificação do Mapa do Dispositivo 
Municipal referente ao mês de agosto de 2022
- Aprovada a ratificação do Mapa da Equipa 
de Combate a Incêndios referente ao mês de 
agosto de 2022
- Aprovada a abertura de procedimento da 
empreitada “PAMUS – Rede Ciclável Urbana da 
Lousã – Av. Dr. José Maria Cardoso/Zona Central
- Aprovado ratificar a certidão de parecer 
sobre constituição de compropriedade, sita 
em Seixinhos, na Freguesia de Foz de Arouce e 
Casal de Ermio, no Âmbito do Req. n.º 9272 de 
19.08.2022, em que é requerente: Luis Manuel 
Seco de Oliveira

03 de outubro
- Aprovada a Moção “Pelo reconhecimento do 
mérito escolar”
- Aprovado ratificar a adenda ao contrato 
referente ao procedimento de contratação 
pública para fornecimento diário de refeições 
em refeitórios escolares das escolas do 1.º, 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico, do ensino 
secundário e jardins de infância do Concelho 
da Lousã para o ano letivo 2022/2023
- Deliberado não autorizar o Pedido de 
alargamento de horário do estabelecimento 
“Spot24”
-  Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao 
Clube Recreativo Vilarinhense para a realização 
da 35.ª edição do almoço/convívio da terceira 
idade da extinta Freguesia de Vilarinho, no 
montante de 400,00€
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos 
no mês de setembro de 2022, no âmbito das 
Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social
17 de outubro
- Aprovada a aquisição / reversão do lote 19-A 
da Zona Industrial do Alto do Padrão à empresa 
Aníbal Antunes Bandeira, Lda
- Aprovada a autorização da abertura de 
procedimentos concursais comuns para 
recrutamento de trabalhadores (1 técnico 
superior da área da gestão/contabilidade para 
a Secção Financeira e Património Municipal 
e 4 assistentes operacionais para o Serviço 
Municipal de Proteção Civil e Bombeiros)
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro à 
ADIC- Associação de Defesa do Idoso e da 
Criança, no montante de 25.000,00€ destinado 
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DELIBERAÇÕES
DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL
30–06–2022
- Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento e 2ª 
Revisão às Grandes Opções no Plano do ano de 
2022;
- Aprovada a Prestação de Contas Consolidadas 
do ano de 2021;
-  Aprovada a autorização prévia da contratação 
de empréstimo a médio e longo prazos, com 
recurso à Linha BEI PT 2020 | Autarquias, no 
montante máximo de 135.000,00 € destinado 
à operação CENTRO-06–1406-FEDER-000036 – 
Rede Ciclável da Lousã – Zona Central;
-  Aprovada a adjudicação/nomeação do 
auditor externo responsável pela certificação 
legal de contas;
- Aprovada a designação do júri do recrutamento 
do procedimento concursal para recrutamento 
de dirigente – Chefe de Unidade – para a 
Unidade de Floresta e Desenvolvimento Rural; 
- Aprovado o alargamento do regime de tarifa 
social aplicável aos utilizadores domésticos 
dos serviços de abastecimento de água, de 
saneamento de águas residuais e de gestão de 
resíduos urbanos aos bombeiros que integram 
o quadro de honra das Corporações de 
Bombeiros do Concelho;
- Aprovada a extinção da Zona de Caça 
Municipal da Lousã, ao abrigo do disposto nos 
artigos 1º e 2º da Portaria nº 431/2006 e do 
solicitado pelo ICNF.

29–09–2022
- Aprovada a ratificação da autorização prévia 
para repartição de encargos plurianuais e 
para assunção de compromissos plurianuais, 
no âmbito da empreitada de beneficiação do 
Museu Carlos Reis/Casa da Lagartixa;
- Aprovada a fixação das taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 
2023;
- Aprovada a participação variável no IRS para o 
ano de 2023;
- Aprovado o lançamento das taxas de derrama 
para o ano de 2023;
- Aprovada a taxa municipal de direitos de 
passagem para o ano de 2023;
- Aprovada a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal 
do ano de 2022;
- Aprovado o não exercício de direito de 
preferência relativamente à venda de quota da 
Empresa Emequatro;
- Aprovada a delimitação de uma Área de 
Reabilitação Urbana para a aldeia do Vaqueirinho 
e de uma Área de Reabilitação Urbana para a 
aldeia de Silveira de Baixo.

a apoiar a implementação da Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI)
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Agrupamento de Escolas 
da Lousã reconhecido como “Eco-Agrupamento 
2022” em que todas as suas escolas e jardins 
de infância foram galardoadas com a Bandeira 
Verde Eco-Escolas 2021/2022, um símbolo de 
desenvolvimento sustentável
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Agrupamento de Escolas 
da Lousã, que se classificou em 1º lugar, saindo 
vencedor, com o Projeto “Da Serra ao Mar, os 
Oceanos vamos preservar” entre 30 projetos 
finalistas, no âmbito da candidatura ao “Prémio 
Gandhi de Educação para a Cidadania.” 
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Aluno/Atleta, Guilherme 
Francisco Nogueira, do Agrupamento de 
Escolas da Lousã, que participou no Grupo-
Equipa de Ténis de Mesa, do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova de Poiares, tendo sido 
Campeão Distrital de Infantis-A no ano letivo 
2021/2022, na modalidade de Ténis de Mesa de 
Desporto Escolar
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense 
Francisco Gonçalves do CABRIL – Clube 
Academia de Badminton Regional e Inclusiva 
da Lousã – Serpins, que, em representação da 
Seleção Nacional e da Federação Portuguesa 
de Badminton, participou, pela primeira vez, 
nos Campeonatos da Europa de Badminton 
Sub-15 “2022 European U15 Championships” 
e no “Spanish Internacional U15”, que tiveram 
lugar em IBIZA, Espanha, entre os dias 16 e 24 
de setembro de 2022
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento às duplas de atletas do 
Lousã Volley Clube que se sagraram campeãs 
Regionais, na época desportiva 2021/2022, 
Inês Gama e Mariana Teixeira – Escalão de Mini 
B Feminino, Leonor Santos e Maria Coelho – 
Escalão de Infantis Femininos, Gabriel Soares e 
Afonso Silva – Escalão de Iniciados Masculinos, 
Vânia Dias e Bárbara Jerónimo – Escalão de 
Juvenis Femininos
- Aprovada a atribuição de apoio financeiro 
à Associação Gestora da Área Integrada de 
Gestão da Paisagem Serra da Lousã – AGASL, no 
montante de 2.500,00€ destinado a despesas 
de constituição e funcionamento
- Aprovada a Retificação de Designação do 
Procedimento – Fase 1 -- Av. Dr. José Maria 
Cardoso – Proc. 14/2022, Empreitada de 
Construção da Rede Ciclável Urbana da Lousã 
- Zona Central Divisão de Obras Municipais e 
Ambiente

07 de novembro
- Aprovada a atribuição de um Voto de Pesar 
pelo falecimento de Adriano Moreira
- Aprovado um aditamento à deliberação 
da Câmara Municipal de 17.10.2022 relativo à 
abertura de procedimentos concursais para 
recrutamento de trabalhadores
- Aprovada a anulação do apoio financeiro 
atribuído em 17.05.2021 à Emequatro – Educação 
e Serviços, Lda, no montante de 50.398,49 €, 
para suportar a comparticipação do Município 
da Lousã, enquanto investidor social, no 
Projeto “PRO 360” a candidatar ao Programa de 
Parcerias para o Impacto do PO ISE
- Aprovada a isenção de taxas referentes à 
utilização da Piscina Municipal da Lousã, no 
valor de 900,00 € à ANC – Associação de 
Natação de Coimbra, pela organização das 
provas “1º Mergulho”, “2º Estágio Capacitação 
Técnica Cadetes” e o “TOREGRI III – Cadetes”, 
nos dias 8 de dezembro de 2022, 12 de abril de 
2023 e 1e 2 de julho de 2023

- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento aos atletas da Associação 
Louzan Natação, Diogo Cancela, Camila Rebelo, 
Gabriel Lopes, Inês Henriques e Afonso Costa, 
pelos resultados obtidos no Torneio de Abertura 
organizado pela Associação de Natação de 
Coimbra, nos dias 22 e 23 de outubro de 2022
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento a todo o Dispositivo de 
Combate a Incêndios Rurais, nomeadamente 
aos Bombeiros Municipais da Lousã, aos 
Bombeiros Voluntários de Serpins, Sapadores 
Florestais, GIPS/GNR, SEPNA extensivo a todas 
as pessoas e entidades que contribuíram para 
este objetivo
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao Comandante João Pedro 
Melo, que cessou funções de Comando no 
passado dia 28 de outubro
- Aprovada a prorrogação do período de 
elaboração do Plano de Pormenor da Zona da 
Rua de Coimbra – Av. D. Manuel I
- Aprovada a minuta de protocolo de 
colaboração a celebrar com a CIM-RC – 
Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra, para a realização das intervenções 
preconizadas na atividade 4 do “Contrato de 
Financiamento PDP 3 – Gestão da bacia do rio 
Ceira face às alterações climáticas.”
- Aprovada a ratificação dos apoios concedidos 
no mês de outubro de 2022, no âmbito das 
Medidas de Apoio Pontual a Situações de 
Emergência Social
- Aprovada a ratificação do Mapa do Dispositivo 
Municipal referente ao mês de setembro de 
2022
- Aprovado o Mapa da Equipa de Combate a 
Incêndios referente ao mês de setembro de 
2022
- Aprovada a ratificação da lista de erros e 
omissões – Processo n.º 14 /2022, Empreitada: 
“Construção da Rede Ciclável Urbana da Lousã 
– Zona Central – Av. Dr. José Maria Cardoso – 
Fase 1”
- Aprovada a ratificação do despacho do 
Presidente da Câmara, de 21.10.2022, de 
prorrogação do prazo de execução da 
empreitada de “Requalificação do Cine Teatro 
da Lousã” e dos despachos da Vice-Presidente 
de 27.10.2022 e de 31.10.2022 a aprovar a minuta 
da adenda ao contrato relativo à referida 
prorrogação
21 de novembro
- Aprovada a ratificação da errata da Adenda ao 
Contrato da Empreitada de Requalificação do 
Cine Teatro da Lousã
- Aprovada a isenção do pagamento de 
taxas pela cedência do Parque Municipal de 
Exposições para realização do evento solidário 
“O Sorriso do Afonso,” a realizar no dia 26 de 
novembro de 2022
- Aprovada a tabela de escalões e montantes 
das Bolsas de Estudo a atribuir no Ano Letivo 
2022/2023
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense, Gonçalo 
Bandeira, que se sagrou Campeão Nacional de 
Downhill – 2022 na Categoria Elite Masculino no 
Campeonato Nacional de Downhill, organizado 
pela Federação Portuguesa de Ciclismo e que 
teve lugar entre nos dias 5 e 6 de novembro 
de 2022, em Seia. Propõem, ainda, evidenciar 
o terceiro lugar na Categoria Elite Feminino 
alcançado pela atleta Lousanense Raquel 
Ferreira
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta Lousanense a Gabriel 
Lopes, à atleta Camila Rebelo e à atleta Inês 
Jacinto Henriques, pelos resultados obtidos 
no VIII Meeting Internacional do Algarve, que 
teve lugar entre os dias 11 e 13 de novembro 

em Albufeira, organizado pela Associação 
de Natação do Algarve em parceria com a 
Federação Portuguesa de Natação
- Aprovada a atribuição de um Voto de 
Reconhecimento ao atleta do Rugby Club da 
Lousã, Henrique Batista, que em representação 
da Seleção Nacional de Rugby, contribuiu para 
a conquista do 3.º Lugar obtido por Portugal
- Aprovada a ratificação do Mapa do Dispositivo 
Municipal referente ao mês de outubro de 2022
- Aprovada a ratificação do Mapa da Equipa 
de Combate a Incêndios referente ao mês de 
outubro de 2022
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