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---------Aos dezoito dias, do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito,
nesta vila de Bombarral, e na sala de reuniões do edifício dos Paços do
Município, realizou-se uma reunião ordinária da Câmara Municipal de
Bombarral, com a presença do senhor Presidente da Câmara Ricardo
Manuel da Silva Fernandes, do senhor Vice-Presidente da Câmara Nuno
Alexandre Gomes Vicente, e dos senhores vereadores Patrícia Alexandra
Costa Pereira de Paula, Vítor Manuel Ferreira da Fonseca, José Manuel
Gonçalves Vieira, Nuno Manuel Mota da Silva e Rosa Maria Bastos
Gonçalves Guerra. -----------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião a assistente técnica Ana Rute Mil-Homens
Martins.--------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 10:00 horas foi a reunião declarada aberta pelo senhor
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
ATA N.º 26/2018: Depois de lida e achada conforme, foi deliberado por
unanimidade dos membros presentes na reunião respectiva aprovar a ata
n.º 26/2018, respeitante à reunião pública e ordinária do dia 4 de dezembro.
DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL: ------------------------REDE WIFI: “Iniciámos as obras na mata municipal de extensão da fibra
ótica para a instalação da rede WIFI no mercado municipal, no largo da
igreja e mata municipal. Estas obras resultam da candidatura ao Turismo de
Portugal já aprovada anteriormente no âmbito do Turismo Acessível.” -------VINHOS DE LISBOA – RUA AUGUSTA: “Uma vez mais, o Município de
Bombarral, esteve presente na promoção dos vinhos de Lisboa na Rua
Augusta, que ocorreu de 5 a 9 de dezembro. O evento organizado pela CVR
Lisboa e pela Câmara Municipal de Lisboa, permitiu, uma vez mais, uma
excelente mostra dos nossos vinhos e também dos nossos produtos
regionais. Estiveram presentes em promoção do vinho, a Companhia
Agrícola do Sanguinhal, os Vinhos Feitores e a Quinta Várzea da Pedra. Em
promoção dos produtos regionais do Bombarral, a Licofrutos, a LicÓbidos, a
Frutaformas e a Casa Agrícola Júlio Pimentel da Fonseca. O nosso
agradecimento a todos os produtores pela sua participação num evento que
tem vindo a marcar a agenda de promoção dos nossos produtos e
produtores.” ------------------------------------------------------------------------------------XX CERIMÓNIA DA PERA ROCHA DA ANP: “Estivemos no dia 6 de
dezembro na XX Cerimónia da Pera Rocha da ANP. Este evento, que
contou com uma grande participação dos produtores de pera rocha, bem
como com a presença do Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas Santos, e com o Senhor
Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Dr. Luís Madeiros Vieira.
Uma palavra de enorme apreço por todo o trabalho desenvolvido pela ANP,
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na promoção e defesa de um dos produtos distintos da nossa região e onde
o Bombarral se insere contribuindo em larga escala para a produção
nacional. Além desta distinção, congratulamo-nos pela distinção que
premiou a triPortugal com o primeiro lugar na categoria de exportador
2016/2017 e 2017/2018, a LusoPera com o terceiro lugar como exportador
em 2016/2017 e em segundo lugar para o ano de 2017/2018, bem como o
prémio de reconhecimento para Francisco Fêo Torres. O nosso concelho
nos lugares de destaque, nos prémios desta magnífica gala.” -----------------------------O senhor vereador José Manuel Vieira disse “Subscrevemos a
congratulação às entidades referidas que dignificam a Pera Rocha, produto
de elevada importância no contexto sócio-económico do nosso concelho. --VISITA OFICIAL A BORDEAUX: “Estivemos em visita oficial a Villenave
d'Ornon, França, visita essa que contou ainda com a participação de vários
autarcas e do secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Carlos
Miguel. Esta visita teve como objetivo, conhecer a investigação e produção
de vinho na região de Bordéus, em toda a sua linha produtiva. A comitiva
visitou ainda o Instituto das Ciências da Vinha e do Vinho, tendo sido depois
recebida pelo Presidente da Câmara Municipal, Patrick Pujol.” -----------------ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BOMBARRAL: “A última Assembleia
Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Bombarral
procedeu a reformulação da direção da instituição, presidida por Ricardo
Duarte, que oficializa até ao fim do mandato a substituição do nosso
saudoso Jorge da Franca. O Município felicita toda a direção, enaltecendo
todo o trabalho desenvolvido, quer em prol da população e dos nossos
bombeiros, mas também a excelente relação institucional com a autarquia.
Esta relação que tem permitido apoiar, cada vez mais, os nossos soldados
da paz, a exemplo disso como foi a atribuição de um subsídio extraordinário
neste mês no valor de €4.000,00, bem como no aumento da verba a
transferir para o ano de 2019 em protocolo. Desejamos uma excelente
continuação de mandato.” -----------------------------------------------------------------CONGRESSO ALOJAMENTO LOCAL (AL): “Um importante congresso
promovido pela AIRO, em parceria com Oestecim, IPL e Turismo de
Portugal que trouxe a debate fundamentais contributos, quer para
investidores e autarcas no que diz respeito a toda esta problemática do
Alojamento Local.” ---------------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM AS INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL MODERNIZAÇÃO DA LINHA DO OESTE: “Estiveram presentes os
responsáveis das Infraestruturas de Portugal por esta matéria que
expuseram os impactos da modernização da linha do oeste, no território do
Bombarral.
O executivo aproveitou a oportunidade para reendivicar
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melhorias na passagem de nível de São Mamede (viragem para a Roliça),
tendo sugerido o alargamento da estrada nacional, tanto na aproximação de
norte, como na criação de uma via de aceleração para quem entra na
estrada nacional vindo da Roliça. Foi solicitado também a reposição da
ligação viária para a zona da Torre Bela. E ainda, foi solicitado, um melhor
aproveitamento da zona envolvente da estação, na perspetiva da criação de
estacionamento e também de uma ligação viária através dos terrenos das
Infraestruturas de Portugal, atras do LIDL e armazéns confinantes.” ----------SESSÃO DE INFORMAÇÃO DEDICADA AOS APOIOS DA UNIÃO
EUROPEIA COM A PRESENÇA DA CHEFE DA REPRESENTAÇÃO DA
COMISSÃO EUROPEIA EM PORTUGAL, SOFIA COLARES ALVES: “Em
parceria com o Centro de Informação Europe Direct Oeste e Lezíria do Tejo,
a Comunidade Intermunicipal do Oeste organizou, no dia 11 de dezembro,
uma sessão de informação dedicada aos Apoios da União Europeia. A
apresentação ficou a cargo da Chefe da Representação da Comissão
Europeia em Portugal, Sofia Colares Alves, numa sessão onde foram
abordados os Programas “Europa para os Cidadãos” e “Europa Criativa”
que têm como destinatários elegíveis autarquias e outras entidades
públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e entidades públicas ou
privadas, com ou sem fins lucrativos do setor criativo/cultura.” ------------------REUNIÃO STAL - ASSINATURA DE ACORDO: “Foi conseguido o acordo
com o STAL que vem desta forma repor direitos dos trabalhadores deste
município.” -------------------------------------------------------------------------------------CONSELHO
ESTRATÉGICO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
INTERMUNICIPAL: “No dia 12 de dezembro de 2018 decorreu na sede da
Comunidade Intermunicipal do Oeste, a reunião do Conselho Estratégico
para o Desenvolvimento Intermunicipal. A mesma contou com a
apresentação do Estudo sobre a Transparência na Cadeia de Valor
Agroalimentar, por Pedro Simões Coelho, Diretor e Professor Catedrático da
NOVA Information Management School (NOVA IMS).” ----------------------------JANTAR DE NATAL DOS FUNCIONÁRIO DA AUTARQUIA: “Realizou-se
mais um jantar de natal dos trabalhadores da autarquia, que decorrer em
ambiente de grande convívio e festa, e que permitiu de forma descontraída,
salutar o trabalho e dedicação de todos os nossos trabalhadores aos quais
agradecemos todo o empenho e aproveitamos para desejar festas felizes
junto das respetivas famílias.” ------------------------------------------------------------FESTA NATAL DO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO BOMBARRAL:
“Ocorreu no passado sábado a festa de natal do Centro Social e Paroquial
do Bombarral. Foi magnífico assistir às atuações dos mais pequenos. Um
excelente trabalho de toda a direção, de todas as educadoras, auxiliares e
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respetivos funcionários e claro das estrelas mais pequenas que
abrilhantaram a festa.” ----------------------------------------------------------------------VISITA DO AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS 997 DE AZUEIRA:
“Tivemos a presença no município do Agrupamento de Escuteiros 997 de
Azueira, que escolheu o nosso concelho para várias atividades,
nomeadamente na mata municipal, mas também contou com a sua
participação nos vários momentos de festa do Natal.” -----------------------------ALMOÇO
84.º
ANIVERSÁRIO
SOCIEDADE
RECREATIVA
SOBRALENSE: “No passado domingo, teve lugar o Almoço de
comemoração do 84.º aniversário Sociedade Recreativa Sobralense. 84
anos de serviço, dedicação e de muito trabalho. Os nossos mais sinceros
parabéns a toda a direção.” ---------------------------------------------------------------DA SENHORA VEREADORA PATRÍCIA PEREIRA: -----------------------------FESTA DE NATAL DO 50+: “Realizou-se a tradicional festa de natal dos
universitários 50+, com a apresentação de uma palestra sobre o perdão,
uma pela de teatro da turma de teatro, declamação de poemas e cânticos.
Desejo, uma vez mais, um feliz natal a todos os nossos alunos e respetivas
famílias.” ----------------------------------------------------------------------------------------MERCADO DE NATAL: “Em parceria com o SCEB realizámos no último
fim-de-semana, o mercado de natal na sede do SCEB, que reuniu 24
bancas de venda de diversos produtos. Um fim-de-semana com animação e
com grande afluência de publico.” -------------------------------------------------------CHEGADA DO PAI NATAL E ESPETÁCULO O ALADINO E A LÂMPADA
MÁGICA: “Concretizou-se neste fim-de-semana último, o momento mais
aguardado pelos pequenos. O Teatro Eduardo Brazão encheu-se, para
assistir ao espetáculo musical Aladino e a Lâmpada Mágica. Um Espetáculo
que teve a parceria e o apoio da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do
Bombarral. Depois, foi a vez da chegada do Pai Natal, que percorreu as
ruas do Bombarral em grande animação, levando consigo muitas crianças e
famílias. Crianças do Bombarral que começam a sentir que existe natal no
Bombarral e que é um Natal mágico.” --------------------------------------------------ALMOÇO NO CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO, RECREATIVO E
SOCIAL DE A-DOS-RUIVOS: “Realizou-se um almoço de angariação de
fundos para o Centro Cultural, Desportivo e Social de A-dos-Ruivos. O
nosso agradecimento e os votos de continuação de um excelente trabalho
desenvolvidos por esta associação.” ---------------------------------------------------DO SENHOR VICE-PRESIDENTE: -----------------------------------------------------PAVIMENTAÇÕES: “Dizer vos que foram iniciados os trabalhos de
pavimentação em alguns locais do nosso concelho, trabalhos esses que
serão apenas o inicio de um plano de intervenção que se irá estender
durante o restante período do mandato, de forma a melhorar, não só as vias
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públicas, como também intervenções no âmbito da construção de
passeios.”---------------------------------------------------------------------------------------INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “BALTASAR GOMES FIGUEIRA E
JOSEFA DE ÓBIDOS”, CONFERÊNCIA COM O PROFESSOR VÍTOR
SERRÃO E EXPOSIÇÃO "BALTAZAR GOMES FIGUEIRA" E
ASSINATURA FORMAL DO PROTOCOLO: “Informar também que desde a
passada sexta-feira, encontram-se em exposição no Museu Municipal, as
duas pinturas mais significativas do património artístico existente no nosso
concelho. Trata-se do Retábulo de São de Brás, obra da autoria do pintor
Baltazar Gomes Figueira, pertencente à Ermida de São Brás, e a pintura
"Santa Justa e Santa Rufina", de Josefa d'Óbidos, pertencente à Capela da
Columbeira. A abertura da exposição foi antecedida por uma conferência
proferida pelo Professor Doutor Vítor Serrão, coordenador do centro de
investigação ARTIS - Instituto de História da Arte / Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, a quem coube coordenar a investigação que
permitiu reconhecer a autoria do retábulo da Ermida de São Brás. O
momento, foi ainda aproveitado para a formalização da referida
investigação, através da assinatura de um protocolo entre a autarquia e o
ARTIS, documento que abre portas à realização de outras iniciativas no
âmbito da recuperação e promoção do património artístico do concelho.
Este evento resultou de uma parceria entre o Município do Bombarral e o
ARTIS, à qual se associaram instituições como a LibPhys da Faculdade de
Ciências e Tecnologia / Universidade Nova de Lisboa, o Laboratório
HERCULES da Universidade de Évora e a empresa Arte Restauro.” ---------JANTAR NATAL AHBVB: “Aproveito para referir que o Município esteve
presente uma vez mais, no jantar de Natal da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Bombarral, onde destacamos e enaltecemos,
todo o trabalho realizado pelos nossos bombeiros e também a articulação e
parceria que tem sido devolvida com a autarquia. Aproveitámos para
desejar a toda a direção, comando, bombeiros e respetivas famílias, um feliz
natal e um excelente ano de 2019.” -----------------------------------------------------13º ANIVERSÁRIO DA CAPELA DO ESTORNINHO: “Fizemos também
questão de estar representados na celebração do 13º aniversário da Capela
do Estorninho, onde decorreu uma cerimónia eucarística, em que no final foi
reconhecido pela comissão representativa, o trabalho e as recentes obras
de restauro que o município tem vindo a executar no seu exterior.” -----------ALMOÇO PARTILHADO NA COMUNIDADE CASALINHO, MOITA BOA E
CAMARÃO: “Por fim, fazer referência ao almoço partilhado na comunidade
do Casalinho, Moita Boa e Camarão, que para além da larga tradição que
possui, juntou muitas famílias contando com a presença do nosso Padre
Pedro e do Padre Guerra.” -----------------------------------------------------------------
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DO SENHOR VEREADOR VÍTOR FONSECA: -------------------------------------TOMADA DE POSSE DE DIREÇÃO ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BOMBARRAL: “Estive ontem presente
na tomada de posse da nova reestruturação da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários do Bombarral.” -------------------------------------------------GEOPARQUE: “Foram feitas diversas reuniões para a constituição da AGO
- Associação Geoparque do Oeste, e feita a eleição fiquei como tesoureiro
da mesma. Neste momento, a associação encontra-se constituída.” ----------DO SENHOR VEREADOR JOSÉ MANUEL VIEIRA: -----------------------------REUNIÃO COM INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL - LINHA DO
OESTE: “Acerca da reunião que o Sr. Presidente diz ter havido com a
Infraestruturas de Portugal, chamo a atenção para os pontos mais
importantes que foram tratados no mandato anterior e que se reportam aos
perigos eminentes e preocupantes na ponte do Arco das Barreiras. Deve
ter-se em conta também a eficácia com segurança das passagens de nível
e das pontes de ferro, bem como garantir a importância que se pretende dar
à estação de S. Mamede que servirá de ponto crucial de cruzamento de
composições, bem como à recuperação desta e da Estação do Bombarral.”ANIVERSÁRIO DA CAPELA DO ESTORNINHO: “Não tive conhecimento
desse evento, mas quero felicitar e lembrar todos aqueles que, na altura
contribuíram para que a mesma fosse erguida, Junta de Freguesia do
Bombarral, Câmara Municipal, muitos particulares e empresas que
apoiaram e a população em geral.” --------------------------------------------------“ARTE POR TERRAS DO BOMBARRAL” E “RETÁBULO DE BALTAZAR
GOMES FIGUEIRA”: “Quando fomos incentivados pelos bombarralenses,
Joaquim Rodrigues dos Santos e Dóris Santos, para que em nome do
Município do Bombarral promovêssemos um levantamento do património
artístico, histórico e cultural do concelho e editássemos uma obra sobre o
tema, estávamos longe de prever o extraordinário resultado final. Foram
chamados ao projeto alguns investigadores de renome nas áreas da
arqueologia, arquitetura, pintura, escultura, azulejaria e história de arte,
entre outras. (Hélder Carita, João B. Serra, João Vieira Caldas, José Manuel
Fernandes, José Meco, Luís Raposo, Manuela Santos Silva, Raquel
Henriques da Silva, Sérgio Gorjão e Vítor Serrão). Na sequência desse
abrangente trabalho de investigação, após o estudo entretanto feito ao
Retábulo da Ermida de São Brás, suspeitou-se e confirmou-se, ser esta
notável obra, da autoria de Baltazar Gomes Figueira, conceituado pintor
português do século XVII e pai de Josefa de Óbidos. De imediato confiámos
o restauro da obra a um conceituado grupo de profissionais e foi com o
maior gosto que assistimos ao seu regresso, sendo devolvida aos
bombarralenses, num estado de conservação, a todos os títulos notável. A
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história faz-se de ligações e esperamos que estas memórias em particular,
continuem a ter a importância que lhes atribuímos, na sua génese.
Deixamos, da nossa parte, um profundo agradecimento ao Professor Vítor
Serrão e a todos os investigadores convidados para o magnífico estudo da
arte no Bombarral que culminou com a edição de uma publicação
memorável, intitulado “Arte por terras do Bombarral”, obra que apresenta o
rico património artístico existente no concelho do Bombarral, e que inclui
algumas obras de enorme relevância que eram desconhecidas até aos dias
de hoje. Foi por isso com imenso gosto que assistimos à Conferência sobre
o tema e à apresentação pública do Retábulo, evento promovido pela
Câmara Municipal e que preserva este importante achado.” -------------------ASSEMBLEIA GERAL BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BOMBARRAL:
“Estive presente na Assembleia Geral dos nossos bombeiros cujo ponto alto
foi a aprovação do preenchimento do lugar de Presidente da Direção
deixado vago pelo amigo e saudoso Jorge da Franca e agora preenchido
pelo Ricardo Lopes Duarte que ocupava o lugar de Vice-Presidente. Felicito
o novo Presidente e os demais elementos que compõem a Direção e deixo
aqui os meus votos de um bom mandato.” -----------------------------------------JANTAR DE NATAL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO
BOMBARRAL: “Cumprindo com a tradição, estivemos presentes no Jantar
de Natal dos nossos Bombeiros Voluntários, ao lado dos membros dos
corpos sociais, do corpo ativo e dos representantes de várias instituições e
empresas concelhias, bem como das respetivas famílias. Reconhecendo em
todos os momentos a importância dos nossos Bombeiros no âmbito da
Proteção Civil a pessoas e bens, queremos aqui deixar o nosso voto de
congratulação pelo meritório trabalho desenvolvido pela instituição no ano
que está prestes a terminar. E naturalmente, reiterar o desejo a todos de um
Natal muito feliz e ótimo Ano Novo.” -------------------------------------------------COMEMORAÇÕES
DO
84º
ANIVERSÁRIO
DA
SOCIEDADE
RECREATIVA SOBRALENSE: “Felicitamos esta prestigiada Associação do
concelho pela passagem de mais um aniversário e desejamos aos atuais
dirigentes a continuação de excelente trabalho em prol do Sobral do
Parelhão e da sua população.” -----------------------------------------------------------CONGRESSO ALOJAMENTO LOCAL (AL): “Estive presente no
Congresso sobre Alojamento Local, promovido pela AIRO, em parceria com
OesteCIM, IPL e Turismo de Portugal, considerado o primeiro congresso
sobre esta importante área de apoio aos fluxos turísticos à nossa região.
Dos trabalhos deste evento constaram um conjunto de intervenções sobre
temas tão atuais como o novo regime jurídico do AL, a visão das autarquias
sobre o contributo deste tipo de alojamento para o desenvolvimento do
turismo e o regime fiscal associado à atividade. No público destacou-se a
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presença de inúmeros empreendedores que estão a desenvolver os seus
projetos com o apoio da AIRO, no âmbito do programa de ação de
aceleração de empresas que está a decorrer.” --------------------------------------JANTAR DE NATAL DO MUNICÍPIO DO BOMBARRAL: “Estive presente,
bem como o Sr. Vereador Nuno Mota no Jantar de Natal dos colaboradores
do Município. Apresentamos a nossa satisfação pelo modo como decorreu e
reiteramos os nossos votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo para todos
os trabalhadores, autarcas e demais colaboradores do Município, desejo
extensivo às respetivas famílias.” --------------------------------------------------------CORTE DE ÁRVORES NOS TERRENOS DO VALE DA PALHA:
“Constatámos ter havido um corte de árvores nos terrenos onde será
instalado o Canil Intermunicipal. Da parte que toca ao nosso Município
queremos saber qual foi o procedimento para a adjudicação à empresa que
desenvolveu esse trabalho e que a cópia do mesmo nos seja apresentada.”PONTO DE SITUAÇÃO DOS CONTRATOS DE VENDAS DE LOTES
PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESAS: “O nosso trabalho e as relações que
construímos com investidores privados traduziram-se numa assinalável
venda de lotes municipais para implantação de empresas, desde a área
industrial, à comercial e de serviços, numa política de criação de emprego.
Venho lembrar que dos contratos da alienação dos lotes, especialmente no
que toca ao Polo II, constam condições que devem ser cumpridas pelos
adquirentes. Questiono o Sr. Presidente da Câmara se essas cláusulas
contratuais que obrigam a prazos das fases de instalação estão a ser
cumpridas, evitando a especulação sobre esta matéria. Agradecemos que
nos seja reportado um relatório caso-a-caso.” --------------------------------------VOTOS DE BOAS FESTAS: “Na qualidade de vereadores da Câmara
Municipal do Bombarral, à qual temos a honra de pertencer, dirigimo-nos à
população do concelho, com o pensamento em todos, mas com um carinho
especial para com as pessoas mais necessitadas, desejando que todos
vivam este Natal com muita paz e saúde, junto dos seus familiares e
daqueles que lhes são mais queridos, sem esquecer os emigrantes
espalhados pelo Mundo. Que esta Natal traga às nossas Crianças e aos
Jovens a perspetiva de um Futuro melhor e aos idosos, doentes e famílias
carentes, o conforto de uma sociedade mais justa e equilibrada. Desejamos
também que 2019 seja um ano de diálogo, fraternidade e união entre todos
os bombarralenses, para que se consolide a estabilidade no nosso concelho
e na nossa região, iniciada há uns anos a esta parte. A todos Boas Festas!”DO SENHOR VEREADOR NUNO MOTA: -------------------------------------------SOLICITA CÓPIA CERTIFICADA DAS ATAS NÚMERO 23 E NÚMERO 26
DE 2018: “Venho requerer ao senhor Presidente uma cópia certificada da
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ata número 26 de 2018 e da ata número 23 de 2018 das reuniões de
Câmara.” ---------------------------------------------------------------------------------------GEOPARQUE: “Aquando da intervenção do Senhor Vereador Victor
Fonseca, eu não percebi, se o Senhor vereador vai fazer parte da direção
da dita associação. Queria saber se vai fazer parte enquanto representante
da Câmara Municipal ou se enquanto cidadão.” -------------------------------------MATA MUNICIPAL: “O senhor Presidente nas suas declarações também já
me esclareceu uma pergunta que queria fazer, que é o que é que se estava
a passar na mata municipal, portanto, já percebi que efetivamente estão a
colocar uma rede de WiFi, estou esclarecido.” ---------------------------------------REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA NACIONAL 8: “O senhor Presidente
que tanto apregoou que a requalificação da Estrada Nacional 8 foi
conseguida pela sua intervenção, desvalorizando assim, todo um trabalho
feito por muitos autarcas que passaram por esta casa, com as mais diversas
responsabilidades na autarquia, nas freguesias, na Assembleia Municipal e
dos mais diversos quadrantes políticos. Venho hoje solicitar que o senhor
Presidente faça uma intervenção o quanto mais urgente possível, e quando
é tempo, junto das Infraestruturas de Portugal, para que aquando da
colocação de sinalética horizontal seja feita uma passadeira em São
Mamede, junto à paragem de autocarros, antes do nó da autoestrada. Isto
porque já existem passadeiras lá, mas ali naquela zona não existe. Existe
uma paragem de autocarro e, como tal, eu acho que fazia sentido uma
passadeira. Assim como, há um problema que vem do passado que tem a
ver com naquela zona existir um traço contínuo que fazia com que os
autocarros não possam fazer uma inversão de marcha, para deixarem os
meninos do lado contrário da estrada, portanto, o que eu apelava, visto que
esse traço ainda não está feito, que se fizesse um traço descontínuo, ali
naquela zona, para que os autocarros pudessem fazer a tal dita inversão de
marcha e pudessem deixar os meninos no lado contrário da estrada.” -----------------O senhor Presidente da Câmara disse “sobre a intervenção do
Senhor vereador José Manuel Vieira, no que diz respeito à linha do Oeste,
pois muito bem, a questão da ponte do Arco nas Barreiras que, de facto, foi
debatida e foi falada, no entanto, da parte das Infraestruturas de Portugal e,
nomeadamente, desse técnico que estava connosco, técnico com
responsabilidades também de direção, anunciou que iria fazer nova
fiscalização à obra de arte, no entanto, desvalorizou um pouco o estado de
degradação da mesma. A questão também referida pelo Senhor vereador
José Manuel Vieira da estação do Bombarral e de São Mamede, sem
dúvida, estão previstas essas situações. Foi falado também a questão das
passagens de nível, que havia um documento que aparecia como a suprimir
as duas passagens de nível. Não foi confirmado isso e, portanto, em

9

ATA N.º 27/2018 – Reunião ordinária do dia 2018.12.18
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

reunião não foi confirmado e voltámos, digamos a repetir essa mesma
questão e, de facto, foi dito que não, e, como tal, ficámos de alguma
maneira também aliviados, porque traria consequências, nomeadamente
para quem utiliza muito as passagens de nível. Precisamente, a questão da
abordagem da passagem de nível de São Mamede e, portanto, como todos
nós sabemos, as dificuldades que existem muitas vezes, quando há mais de
uma viatura para passar e, se a cancela está fechada, há ali um
constrangimento. Foram perfeitamente aceites estas nossas pretensões,
estas nossas diretrizes, para facilitar a passagem de nível dos nossos
munícipes, para a Roliça, Columbeira, Pó, entre outros locais, e também foi
abordado, isto de uma forma um pouco, digamos, não diria extemporânea,
mas de uma forma muito incisiva, embora a situação tenha sido de expor o
caso, e colocar o caso numa altura ainda prematura, da remodelação da
linha, a questão da abordagem da linha na Torre Bela. É uma questão que
gostaríamos de ver, se houvesse lugar ali a uma solução, que nos pudesse
valorizar e não ficámos minimamente convencidos que será fácil, não é fácil,
mais seria uma forma de o nosso próprio território ficar valorizado ali para
aquele lado e poder ser, de alguma maneira, expandida a vila naquele
sentido. Respondendo à questão do abate de árvores, pois, temos que
apurar, exatamente isso, e certamente que voltaremos ao tema de uma
forma mais concisa e mais informativa. No que diz respeito, aos lotes que
foram vendidos e todas aquelas fortes condicionantes e condições dos
proprietários quando fizeram a aquisição, estamos completamente de
acordo, estamos a envidar todos os esforços, e atenção mais do que uma
vez já o fizemos, e em que a maior parte dos proprietários nem sequer
responde. É a segunda vez que fazemos esta intenção de saber se os
senhores têm a noção concreta do que assinaram, aquando da aquisição
dos lotes. Senhor vereador é nossa preocupação também essa situação
mas, como digo, houve uma percentagem muito reduzida dos que
responderam. Houve um dos proprietários que disse que em breve vai
edificar que é o da carpintaria.”---------------------------------------------------------------------O senhor vereador Vítor Fonseca disse “estou no Geoparque como
independente, assim como todos os outros vereadores das outras Câmaras
entrámos todos como independentes para fazermos quórum. Isto é uma
direção independente até à entrada das respetivas Câmaras.” ---------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que “a situação da passadeira
em São Mamede está identificada, assim como o traço contínuo. Só dar
nota também da situação ao pé do Largo que, como se recorda, havia uma
passadeira que ia dar a um muro. Uma coisa contranatura, de forma que
nós estamos a aguardar autorização das Infraestruturas de Portugal, para
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nós próprios, conseguirmos, portanto, fazer a abertura daquele muro para
as pessoas, como é lógico, passarem por ali e fazer o seu trajeto normal.” -----------O senhor vereador Nuno Mota disse “dar aqui um contributo sobre o
que aconteceu no mandato passado, já na fase final, houve uma reunião
aqui com as Infraestruturas de Portugal e comigo na altura, para quê? Essa
reunião aconteceu porque havia um conjunto de semáforos no nosso
concelho que estavam inativos, digamos assim, e então as Infraestruturas
de Portugal numa reflexão fizeram-nos entender que uma série deles não
faziam sentido, até porque já há uma série de anos que não trabalhavam e
nunca houve problemas, e então, queriam eliminar e chegámos aqui a um
entendimento, quais os que era necessário eliminar e os que não era.
Nomeadamente eles queriam eliminar o de São Mamede, e depois numa
conversa comigo, eu disse que não fazia sentido, e eles disseram, mas há
ali uma passadeira e um semáforo, que depois vai bater num muro, e eu
disse, nós percebemos isso, e se vocês derem autorização, vamos cortar
esse muro e a Câmara faz essa intervenção e mantêm o semáforo. Penso
que a Câmara tenha ficado autorizada a partir o muro e a abrir uma
passagem porque não faz sentido uma pessoa vir para atravessar a
passadeira e depois tem ali um muro. E na altura, posso dizer que esteve
comigo um representante, o senhor engenheiro Alcindo Marques, que era o
representante das Infraestruturas de Portugal, de Leiria e Santarém, e ele
disse, sim senhor façam isso, para nós manteremos lá os semáforos.” -------DA SENHORA VEREADORA ROSA GUERRA: -----------------------------------84.º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE RECREATIVA SOBRALENSE:
“Estive presente no almoço da Sociedade Recreativa Sobralense no 84º
aniversário, onde também dou os meus sinceros parabéns e votos de
continuação de um excelente trabalho, aliás, como tem sido feito pela
coletividade até ao presente.” ------------------------------------------------------------TOMADA DE POSSE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS
DO
BOMBARRAL:
“Depois
complementando a intervenção do Senhor vereador José Manuel Vieira e
sobre a tomada de posse e reestruturação dos bombeiros também desejo
felicidades a todos, ao Presidente e aos novos elementos.” ---------------------JANTAR DE NATAL DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO BOMBARRAL: “Foi um gosto também,
estar presente no jantar de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Bombarral, desejando a todos festas felizes e às suas
respetivas famílias.” -------------------------------------------------------------------------CONGRESSO SOBRE ALOJAMENTO LOCAL: “Estive presente no
Congresso sobre o Alojamento Local promovido pela AIRO, em parceria
com a Oestecim, Turismo de Portugal e Politécnico de Leiria. Uma matéria

11

ATA N.º 27/2018 – Reunião ordinária do dia 2018.12.18
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

0756.

0757.

de grande interesse e bastante pertinente, onde foram realçadas as
alterações ao regime jurídico do próprio alojamento local, mas que deixam
algumas preocupações, como as novas responsabilidades e meios de
fiscalização que querem passar às Câmaras Municipais. Penso que o
senhor Presidente tomou boa nota dessa matéria, não posso deixar de
mencionar uma obrigatoriedade que foi lá falada, e com algum tom de
crítica, e a meu ver, e bem, que é sobre um seguro multirriscos que ainda
não existe e está-se a aguardar a portaria. Chegamos à conclusão que mais
uma vez, está-se a legislar sem precaver o necessário para se cumprir o
estipulado. Aguarda-se uma portaria e fico eu, e devemos ficar todos na
expectativa, para ver o que vai na realidade acontecer, ou seja, quando vai
ser a sua aplicação na prática. Portanto, vamos aguardar essa portaria,
porque realmente sem ela, também não se pode fazer o seguro que é
exigido na legislação para se poder cumprir.” ----------------------------------------DIA MUNDIAL DA DEFICIÊNCIA – 9 DE DEZEMBRO: “No dia 9 de
dezembro comemorou-se o Dia Nacional da Deficiência, e eu queria
perguntar à senhora vereadora Patrícia Pereira se houve alguma iniciativa
da parte da Câmara para esta comemoração, de dia 9 e a internacional de
dia três de dezembro, isto porque esta sua celebração realiza-se desde
1988, ano em que a Organização das Nações Unidas avançou com a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Já que se está
a desenvolver trabalho nesta área, acho que era importante, se não se fez
se começasse a fazer. A data tem como objetivo a consciencialização para
uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a
mobilização para a defesa da dignidade dos direitos e do bem-estar destas
pessoas.” ---------------------------------------------------------------------------------------BALCÃO DA INCLUSÃO: “Foi dito aqui na anterior reunião de Câmara pela
senhora vereadora Patrícia Pereira que iria com a maior brevidade abrir um
balcão de inclusão. Foi dito aqui, sobre o SIMPD - Serviços de Informação e
Mediação para as Pessoas com Deficiência, aquilo que se falou há pouco, e
tenho aqui algumas perguntas para fazer sobre este assunto. Para quando
a abertura desse balcão de inclusão, se para breve e onde vai funcionar?
Se já fez, ou mandou fazer o levantamento das necessidades individuais
das pessoas com deficiência no nosso concelho? Se sabe quantos são, e
realmente as necessidades diretas? Quais os investimentos que vão ser
feitos, no que diz respeito, a programas e serviços para estas mesmas
pessoas? Que reformas políticas tem em mente? porque, provavelmente, já
está planificado para o nosso concelho, e que reformas vamos ter? Ora
bem, em primeiro lugar, quero dizer que é de louvar este protocolo e que a
abertura deste balcão seja para bem das pessoas com deficiência e suas
famílias. Também foi dito pela senhora vereadora Patricia Pereira que
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existiu no nosso concelho em 2008 e que deixou de existir SIMPD, eu fui
tentar pesquisar, por isso, não respondi logo na anterior reunião, o certo é
que ninguém me soube dizer algo sobre a existência deste serviço porque
também cá estive e não tive conhecimento sobre a existência deste serviço
que estava a funcionar. Agora tem também aqui algo para dar relevância
que é o seguinte, eu estive cá de 2013 a 2017. Pouco depois do início do
mandato tive conhecimento, porque nós não tínhamos um balcão aberto,
mas os assuntos sociais serviam de balcão para tudo o que viesse, nós
recebíamos fosse no gabinete da assistente social ou no meu gabinete,
foram feitas visitas com as devidas instituições, no meio de alguma foi
encontrada uma família com um deficiente, que não ia ao Centro de Saúde
há 15 anos. Isto aconteceu a meio de 2014 e fazendo as contas e
retrocedendo os anos, eu pergunto, se existia este serviço, nada foi feito,
porque nós tínhamos deficientes do concelho que há 15 anos não iam ao
médico, não tinham o referido apoio e não estavam a ser medicados.
Portanto, é aí a minha dúvida, a existir este serviço, então o trabalho
também não estava a ser feito. No meu mandato, em que era responsável
pelos assuntos sociais, os deficientes já eram trabalhados, já eram
apoiados. Nós tínhamos uma técnica social que presentemente já não está,
agora têm outra da qual não conheço o trabalho, mas a técnica que estava
anteriormente fazia um excelente trabalho. Todas as famílias foram
reencaminhadas para o SAD - Serviço de Apoio Domiciliário, outros foram
internados com o apoio dos hospitais com quem trabalhámos, etc. Sempre
que necessário tivemos o apoio da GNR. Recebemos camas articuladas
elétricas para apoio a idosos e deficientes, portanto, eu só quero aqui
transmitir que se existia esse serviço, nunca tive conhecimento. Existência
de um balcão de inclusão, excelente, muito bem, só preciso que responda
às perguntas que eu apresentei, sou interessada e sensível a esta matéria,
e percebo que para ter um balcão de inclusão aberto ao publico de apoio a
deficientes e às respetivas famílias, como há pouco foi dito, não é uma
pessoa qualquer que pode estar no atendimento, tem que ter
especificamente uma formação para o efeito.” ---------------------------------------SAÚDE NA ÁREA DO CONCELHO: “Senhor Presidente na área da saúde
o nosso concelho, aliás, como em todo o país, está a funcionar mal, mas
agora o que interessa neste momento é o que se está a passar no concelho
do Bombarral, não deixa de ser uma afronta por parte do Governo. Nos
últimos três anos, alguém se tem encarregado de destruir de forma
acelerada o nosso Centro de Saúde. Chegámos a ter os melhores serviços
nacionais de saúde, diria mesmo a nível do País. Não sou só eu que o digo,
são as próprias famílias que residem no concelho, a população que tem
queixas contínuas sobre isto, acho que isto é de conhecimento geral. As
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pessoas têm dificuldade em arranjar consultas e não tem um atendimento
para as preocupações de saúde que têm, com a devida brevidade. Depois
dá-se a informação de que se faça pela Net, tenta-se, vai-se lá ao programa
indicado, e diz que não é possível marcar consultas. Ultimamente é assim
que está a funcionar. Portanto, perante estas queixas deixava aqui pedido
ao senhor presidente da Câmara Municipal para tomar aqui uma atitude, de
fazer alguma força, de fazer algumas diligências, no bom sentido, para
tentarmos ver se começamos a ter aqui uma oferta dos serviços básicos de
saúde, porque realmente está a preocupar a nossa população, cada vez
está pior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Patrícia Pereira disse “Espero conseguir
responder às questões que colocou, até porque têm um encadeamento. E
começo pela questão do SIMPD, ou seja, Serviço de Informação e
Mediação para Pessoas com Deficiência. Iniciou nas autarquias em 2008 e
em 2008 foi desativado também, isto porquê? Porque nunca foi
corretamente posto em prática, apesar de terem sido protocolados por
autarquias, as ações de formação, divulgação e acessibilidade deste serviço
ficaram sempre da responsabilidade da Segurança Social, ou seja, tentaram
implementá-lo mas nunca avançou, portanto, está desativado desde 2008.
Neste momento, estes balcões de inclusão surgem da necessidade de
reativar o SIMPD e é esta a questão, ou seja, o balcão da inclusão assenta
exatamente nos mesmos princípios, mas com acompanhamento mais
especializado pelo Instituto Nacional de Reabilitação através da formação
dos técnicos, da linha telefónica direta para esclarecimento de dúvidas,
atualização e informação relativa a esta temática. Existirá um correio
eletrónico específico só para os técnicos acederem, para esclarecimentos
que possam surgir e neste sentido, os técnicos que vão estar como
representantes da autarquia para este atendimento serão a nossa
assistente social, Marina Piteira e o Senhor Joaquim Roque que irão ter a
devida formação, e quando dizia que ia começar imediatamente, não, nós
assinámos foi na altura o protocolo. A formação dos técnicos inicia agora
em janeiro, portanto, assim, que os técnicos tiverem a formação, iremos
avançar com toda esta questão do levantamento das necessidades
individuais, das reformas políticas que têm diretamente a ver com esta
temática. Para terminar, o balcão de inclusão foi criado a 15 de dezembro
de 2016 no Instituto Nacional de Reabilitação e posteriormente, em 18
serviços da Segurança Social. Só neste momento, é que estão a alargar
estes balcões de inclusão às autarquias.” -------------------------------------------------------A senhora vereadora Rosa Guerra disse “fui pesquisar e o
Bombarral já está lá como estando a funcionar, se for à plataforma, vai ver
isso. O Bombarral pertence à zona de Lisboa e Vale do Tejo onde estavam
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o Bombarral, Lisboa, Amadora, Odivelas, Torres Vedras, Vila Franca de Xira
e outras mais até pensava que pertencia à zona centro, mas não. Quando
se faz um protocolo e se sabe porque é que se assina um protocolo, tem
que saber quais são as políticas neste sentido que se vão alterar, o que é
que se vai fazer, se já existe uma planificação e é nesse sentido que eu
estou a perguntar à senhora vereadora Patrícia Pereira, o que é que tem em
mente quando assinou o protocolo, porque tem que ter ideias do que vai
fazer. Quanto à formação, tudo bem, eu entendo, assinou o protocolo,
escolheu as pessoas que acha que são indicadas para exercer este tipo de
função, vão receber formação, tudo bem, vamos esperar que acabem a
formação para estarem especializadas, para poderem exercer este cargo
com esta função adequadamente e corretamente porque estamos a falar de
pessoas com deficiência, e dos apoios às famílias. São situações com
fragilidades. Agora, a minha pergunta foi se já fez um levantamento sobre
os deficientes que tem no concelho, porque todos nós sabemos que não
temos instituições para dar cobertura no nosso concelho. Não tem, por isso,
a Câmara cede meios de transporte para estas pessoas deficientes
chegarem ao seu destino certo e adequado. Ótimo, já está a fazer um bom
trabalho, porque nós não temos instituições para dar acolhimento. Agora
assina-se um protocolo e abre-se um balcão de inclusão só para dar
atendimento? Para isso temos a linha grátis, é isso que estou a perguntar à
senhora vereadora Patrícia Pereira, explique as perguntas que eu fiz, que
eu elaborei a pensar como é que isto se irá desenvolver e, para quando? Já
está respondido, agora levantamento das necessidades, das deficiências?
Já tem isso? Já tem para saber como é que vai ser encaminhado? Quais
são as necessidades de cada deficiência, pode ter 2 ou 3 pessoas com a
mesma deficiência ou 3 ou 4 com deficiências diferentes, eu sei que
algumas vão para Peniche, outros vão para a escola de Caldas da Rainha,
são deficiências diferentes, umas motoras, outras motoras e mentais, há
que ter alguma sensibilidade para isto, e depois, que tipo de investimentos
vão ser feitos para que se desenvolvam os apoios e quais são as políticas
de inclusão que a Câmara vai praticar para que isto se desenvolva.” -------------------A senhora vereadora Patrícia Pereira disse “O que eu tenho a dizer
é que na realidade pareceu-me quase que estava a levar aqui um atestado
de incompetência, quando me alerta para o facto de termos assinado um
protocolo e se tivemos em consideração, todas essas questões eu confesso
que me ri, claro que sim, porque esse levantamento está a ser feito, claro
que essas famílias e essas pessoas com necessidades especiais estão a
ser identificadas. Agora se quer que lhe diga que esse levantamento está
terminado, claro que não está terminado, isto é um trabalho contínuo que
está a ser desenvolvido, claro que sim.” ------------------------------------------------
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---------- A senhora vereadora Rosa Guerra disse que não estava a passar
nenhum atestado de incompetência à senhora vereadora Patrícia Pereira. –
----------O senhor Presidente da Câmara disse “de facto, a situação a este
nível, e em termos sociais, que é uma parte que também me diz respeito,
aliás, de merecer todo o respeito, mas que me toca profundamente, e aquilo
que se notou, e certamente a senhora vereadora Patrícia Pereira, neste
momento, não lhe ocorreu responder é, de facto, também perguntar-lhe o
que é que a senhora vereadora Rosa Guerra, nos seus 4 anos, deixou
como feedback em relação a todo esse levantamento, porque, de facto,
tomámos posse há pouco mais de um ano e, portanto, não foi a partir deste
ano que começaram a existir problemas sociais no nosso concelho e,
portanto, o que é que a senhora vereadora Rosa Guerra deixou como
feedback? O que é que deixou como registo para que nós pudéssemos
continuar o trabalho? E é exatamente isso que eu coloco aqui, mais uma
vez, em questão, é que, de facto, não deixou, não fez levantamentos, não
fez absolutamente nada, e não aparecia nada escrito em qualquer base
sustentável para também nós podermos trabalhar. E então, aquilo que se
passa é o seguinte: é o partir praticamente do zero. Quando refere a
questão do balcão de inclusão, eu digo-lhe assim: o objeto está lá, basta ler
aquilo que se insere em termos políticos nesse balcão de inclusão, portanto,
nós vamos atrás, sem dúvida nenhuma de todas essas situações através da
ARSLVT que a senhora vereadora Rosa Guerra referiu atrás, dessa
situação proposta por este Governo, e isso faz certamente, com que em
termos de âmbito social e de apoio à deficiência possa estar mais próximo
das populações, possa estar mais próximo das situações que se nos
colocam, na identificação de uma a uma e das suas necessidades. São
coisas que têm que ser feitas, mas à medida que os dias foram passando, e
porque não há registo, e isso nós agradecíamos que tivesse havido algum
tipo de registo, senhora vereadora Rosa Guerra, uma vez que tinha consigo
exatamente esse pelouro.” --------------------------------------------------------------------------A senhora vereadora Rosa Guerra disse “A identificação dos
deficientes, das suas necessidades, os contactos com as instituições e os
reencaminhamentos não são feitos pelo vereador ou pela vereadora que
têm a responsabilidade dos assuntos sociais. O vereador ou a vereadora
que tem os assuntos sociais têm conhecimento, podem estar presentes nas
reuniões, mas são os técnicos, que fazem esse trabalho. É através de
confidencialidade, e vamos voltar à mesma questão de sempre. Tínhamos
cá uma técnica que quanto a mim, eficiente, e que fez bom trabalho, aliás,
se calhar como nunca a Câmara do Bombarral tinha feito, porque, nós
recebemos elogios até dos hospitais. Uma vez, perguntaram o que é que o
Bombarral está a fazer, que na altura apareciam no hospital
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constantemente, pessoas do concelho do Bombarral, então é porque a
dinamizar da melhor forma e a apoiar estas pessoas. E, mais uma vez, isso
está nos computadores, informatizado. O senhor Presidente tem de
perceber isto que lhe estou a dizer, acho que entende que os trabalhos,
esses programas e esses contactos foram feitos pela psicóloga que estava
nos assuntos sociais, eu não sou psicóloga. Tem que pedir o registo nos
computadores da sala do gabinete dos assuntos sociais. Sr. Presidente
deixemos para trás o que foi feito no anterior mandato, o que interessa é
saber qual a estratégia do presente e futuro nesta temática, por isso
agradeço que respondam às perguntas apresentadas. Mais uma vez quanto
ao meu trabalho efetuado continuo muito tranquila.” -----------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse “Apenas responder à senhora
vereadora Rosa Guerra a uma pergunta que, no fundo, não fez mas partilho
inteiramente desse sentimento, relativamente à parte dos cuidados de
saúde primários e o que se passa no Bombarral. Apenas dar nota do
seguinte: eu não posso divulgar neste momento uma situação que se está a
passar e que vai de alguma forma resolver e aliviar muito esta questão dos
cuidados de saúde primários, nomeadamente de ausência e da falta e da
dificuldade em se marcarem consultas. Não posso divulgar por uma razão,
é um acontecimento que se está a passar, mas não é no fundo, diretamente
como podem compreender, com a Câmara Municipal. Agora, o que eu vos
posso dizer, é que está em preparação um protocolo entre a Santa Casa da
Misericórdia e a ARSLVT no sentido de haver umas dezenas de horas
semanais, concedidas através da ARS para a Santa Casa da Misericórdia
complementar a questão dos cuidados de saúde primários. É uma luz ao
fundo do túnel que está exatamente para começar. Vamos ver se
conseguimos. Se conseguirmos, remeto também, como é lógico, à Câmara
Municipal na ajuda em que se ofereceu para no fundo articular toda esta
situação, e se houver também de alguma maneira, algum esforço financeiro
que a Câmara tenha que fazer para ir de encontro às necessidades dos
nossos munícipes, estaremos aqui para responder julgo eu que, de uma
forma completamente unânime, mas como não posso divulgar isto
oficialmente, apenas dizer isto em reunião de Câmara, e aliviar esta
situação porque está mesmo, de todo em todo, a ser ultimada.” ----------------ORDEM DO DIA
RETIFICAÇÃO CONFORME INFORMAÇÃO N.º 231/AEGLD/2018 DO
PONTO 0634 DA ATA N.º 24 DA REUNIÃO DE CÂMARA DO DIA
06/11/2018: ----------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado por unanimidade e em minuta aprovar a retificação no
ponto 0634 da ata da reunião de Câmara do dia 6/11/2018, onde consta
“pedido de pagamento de água da fatura n.º 66829/2018 no 1.º escalão em
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nome de maria Fernanda da Conceição Dionísio, foi deliberado por
unanimidade e em minuta aprovar o pedido de pagamento de água da
fatura n.º 66829/2018 no 1.º escalão em nome de Maria Fernanda da
Conceição Dionísio”, deve constar “pedido de pagamento de água da fatura
número 66829/2018 no 1º escalão em nome de Ricardo Miguel da
Conceição Santos foi deliberado por unanimidade e em minuta aprovar o
pedido de pagamento de água da fatura n.º 66829/2018 no 1º escalão em
nome de Ricardo Miguel da Conceição Santos.” ------------------------------------ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMO – LARGO PADRE ANTÓNIO SOBREIRO
NA AZAMBUJEIRA DOS CARROS: -------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse “trata-se de um pedido da
Junta de Freguesia da Roliça na sequência de um ofício da Comissão das
Capelas de Azambujeira dos Carros em que propõem a atribuição do nome
do padre António Sobreiro ao Largo da Capela da Sagrada Família, lado
poente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor vereador José Manuel Vieira disse “Revemo-nos
inteiramente na atribuição desta homenagem toponímica ao Reverendo
Padre António Sobreiro, num lugar da Freguesia que durante muitos anos
frequentou, junto a capelada Sagrada Família de azambujeira dos Carros
lugar da freguesia em que esteve em funções durante muitos anos, a
Roliça, justificando-se esta atribuição tanto mais por ter sido prior na
freguesia aquando da construção da referida capela. Felicitamos por isso
todos aqueles que comungam desta homenagem merecida, mostrando que
somos um povo grato e reconhecido por todo o empenho e dedicação
daqueles que serviram as nossas causas públicas.” ----------------------------------------- O senhor Presidente da Câmara disse “se o senhor vereador José
Manuel Vieira concordar, subscrevemos também essas suas afirmações
para que fique e para que conste em ata.” ------------------------------------------------------ Foi aprovado por unanimidade e em minuta a atribuição de
topónimo “Largo Padre António Sobreiro” na Azambujeira dos Carros. ----------------- O senhor Presidente da Câmara solicitou que a reunião fosse
interrompida por cinco minutos, retomando-se os trabalhos após este tempo
de interrupção. --------------------------------------------------------------------------------ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM O PESSOAL,
CONFORME INFORMAÇÃO N.º 61/RH DE 20/11/2018: -----------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse que “o montante que estava
atribuído à jurista que estava afeta ao julgado de paz e que, entretanto,
rescindiu o seu contrato e a verba referente aos encargos com o seu
vencimento foi afeta à rubrica “recrutamento de novos postos de trabalho” é
apenas isto que aqui está, reforçar esta rubrica de “recrutamento de novos
postos de trabalho” e fixar do montante de 104.708,00 euros para o
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recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de
trabalho previstos e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado.” ---------------------O senhor vereador Nuno Mota disse “a questão que se põe é o
seguinte, e é um facto que a jurista foi embora, mas efetivamente entrou
outra nova. Esta rubrica vai reforçar a vinda da outra jurista, vai para
reforçar os novos recrutamentos? e no fundo vai implicar, digo eu, uma
troca por troca, vai reforçar os novos recrutamentos?” -------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse: “ainda bem que me faz essa
pergunta, que foi a mesma pergunta que eu fiz aos serviços, portanto, e à
primeira vista, para nós era exatamente isso, mas não, o que foi respondido
pelos serviços é que o montante afeto àquela jurista vai para o bolo outra
vez. E a outra jurista que entrou começou a sair do bolo, mas de outra
rubrica.” --------------------------------------------------------------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade e em minuta reforçar a rubrica de
“recrutamento de novos postos de trabalho” e fixar do montante de
€104.708,00 (cento e quatro mil setecentos e oito euros), para o
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de
trabalho previstos e não ocupados, no mapa de pessoal aprovado. -----------APROVAÇÃO
DE
ANTEPROJETO
–
ARQUITETURA DE
REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO EX-IVV
CONFORME A INFORMAÇÃO N.º 13/DOPU/SPGU/PU/2018: --------------------------O senhor vereador José Manuel Vieira disse “Quando falamos nas
antigas instalações do IVV-Instituto da Vinha e do Vinho, será conveniente
enquadrarmos o assunto no âmbito de um projeto e de um plano estratégico
que traçámos no passado. A necessidade de libertarmos os terrenos dos
atuais estaleiros municipais, colocando-os à disposição da iniciativa privada,
aliado a outros projetos estruturantes, e face à recuperação financeira que
operámos no Município, levou-nos a investir na aquisição das antigas
instalações do IVV, para onde idealizámos transferir todos os estaleiros
municipais e Infraestruturas de apoio aos serviços e aos trabalhadores. Ali,
para além da instalação dos serviços camarários de obras, águas e
saneamento, pretendíamos instalar uma área de desenvolvimento
empresarial, infraestruturas de apoio, pavilhão multiusos e espaço
museológico, entre outras valências que preparámos com a empresa de
arquitetos que continua a trabalhar no projeto e se bem que não tivéssemos
garantido apoio comunitário a todas as nossas pretensões, ficou preparado
um pacote financeiro no âmbito do Portugal 2020 que garantia a maior parte
dos investimentos pretendidos, com base no programa PARU que
contratámos em dezembro de 2016. Sendo certo que desde a tomada de
posse do novo executivo poucas informações nos foram dadas sobre este
grande investimento que só peca por estar atrasado, chegámos a interrogar-
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nos se iriam desperdiçar esta oportunidade de implementar uma estratégia
que foi criada com objetivo de incentivar o desenvolvimento concelhio. Face
a constatação que vai ser dado seguimento ao projeto, sugerimos que dada
a sua grandeza, o mesmo seja partilhado por todos os autarcas quer sejam
de freguesia ou municipais, ouvindo-se a sua opinião e as suas
recomendações, até porque existe ainda uma vasta área a projetar, na qual
poderão ter lugar outros projetos municipais ao lado de investimentos
privados, mediante acordo mútuo. Sobre o anteprojeto de arquitetura que é
apresentado para nossa aprovação somos informados que se pretende
fazer uma readaptação minimalista e a custos controlados, situação que
coincide com aquela que nos orientou no início do processo e que
apontavam para o aproveitamento estrutural do edificado ali existente.
Contudo, não deixamos de alertar que essa intervenção minimalista, não
pode ser tão reduzida que comprometa o funcionamento das valências que
ali serão instaladas. Por outro lado, entendendo que os investimentos terão
de ser faseados, chamamos a atenção para a necessidade de ser dada
prioridade às infraestruturas de apoio essenciais tais como portaria de
controle de entradas e saídas, zonas de estacionamento, garagens para as
viaturas municipais e aquilo que está na base desta aposta que serão as
instalações de apoio aos trabalhadores que deverão estar em conformidade
com a lei e de acordo com as carências assinaladas. Deseja-se por isso que
a obra tenha a continuidade que nos idealizámos a bem de todos os
bombarralenses que têm ali estruturas privilegiadas para construir o seu
futuro.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara disse “Muito bem, senhor vereador,
apenas acrescentar que, de facto, isto não tem nada a ver com opções
políticas, tem a ver com opções estratégicas do ponto de vista da visão que
a pessoa tem e que acha que deve ter em relação a um outro pormenor.
Estamos completamente de acordo com esta situação, julgo que nesta fase
de remodelação de estruturação e reedificação, das antigas instalações do
IVV estamos completamente de acordo. Onde poderá certamente existir
uma divergência será, do ponto de vista, no acomodar dos nossos
estaleiros, dos nossos armazéns, mas teremos, certamente, oportunidade
para debater isto e para certamente, chegarmos todos a um ponto de vista.
Quero também dar nota de que em janeiro iniciaremos imediatamente toda
essa problemática, todos esses assuntos conducentes à edificação dos
novos estaleiros, das novas condições para os nossos trabalhadores e
teremos oportunidade de discutir em conjunto toda essa situação.” ---------------------Presente a informação n.º 13/DOPU/SPGU/PU/2018, de 13/12/2018,
foi deliberado por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea f) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado
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com o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, tendo em
consideração que no anteprojeto é estimado o custo total da construção em
939.314,50 € (novecentos e trinta e nove mil, trezentos e catorze euros e
cinquenta cêntimos) que não inclui o IVA à taxa legal em vigor, a aprovação
de anteprojeto – arquitetura - de reabilitação e modernização de edifícios do
ex-IVV, de acordo com as peças em anexo. (Anexo I) -----------------------------PEDIDO DE VISTORIA AO ABRIGO DO D.L. N.º 555/99 NA REDAÇÃO
DO D.L. N.º 136/2014, CONJUGADO COM O D.L. N.º 266-B/2012 DE
31/12, PROCESSO N.º 4/18/05 EM NOME DE JOÃO LUIS ROSA DA
SILVA AO PRÉDIO SITO NA PRAÇA DA REPÚBLICA, NO
BOMBARRAL: -----------------------------------------------------------------------------------------Apreciado o processo n.º 4/18/05 em nome de João Luis Rosa da
Silva, ao prédio sito na Praça da República, no Bombarral, datado de
10.09.2018 e a ficha de avaliação do nível de conservação do edificado,
emitida pelo perito, verificou-se que o estado de conservação é mau. As
construções existentes no imóvel se encontram bastante degradadas e
carenciadas de obras de conservação e reabilitação urgentes. Uma das
edificações, destinadas ao uso habitacional, não reúne as condições
mínimas de habitabilidade. Foi deliberado por unanimidade e em minuta
notificar o requerente dando-lhe conhecimento da avaliação do imóvel, no
sentido de realizar, no prazo de 90 dias, obras de conservação do imóvel
que garantam a integridade e funcionalidade, dos seus elementos
constituintes. Os vãos de porta e janela, confinantes com a via pública
deverão ser reabilitados ou em alternativa emparedados (atendendo ao
facto de se poder aceder ao interior do imóvel por portão existente na
Travessa Praça da República). -----------------------------------------------------------ANÁLISE DE PEDIDO DE APOIO PARA ATIVIDADE DE CARÁCTER
PONTUAL – CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DE
SÃO MAMEDE: ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente apresentou a “análise de pedido de apoio para
atividade de carácter pontual do Centro Cultural Desportivo e Recreativo de
São Mamede, em que O Centro Cultural, Desportivo e Recreativo de São
Mamede vem através de requerimento, com registo 6399, de 12/12/2018,
formulário próprio e orçamento de despesa, solicitar um apoio financeiro no
valor de 1.030,00€, (mil e trinta euros) para recuperação do telhado da sede
da Associação, designadamente algerozes, descarga de tubo e aplicação
de tinta elastómero. Mais referem que a mesma esteve encerrada durante
cinco anos. Esta obra de recuperação é indispensável para a utilização da
sede, pelo que foi apresentado pedido de apoio no âmbito do “Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual” -------------------------------------------------
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----------O senhor vereador José Manuel Vieira disse “Naturalmente que
apoiamos toda e qualquer iniciativa do município no que diz respeito ao
apoio às coletividades e às suas meritórias atividades. Ressaltamos o facto
de que afinal há condições para tal e essa capacidade não surge por mero
acaso, mas sim por força de um trabalho que foi feito no sentido de repor a
estabilidade nas finanças municipais. Era este o nosso objetivo aquando da
recuperação financeira do Município e conseguimos. Tal como prevíamos
quando optamos por lutar por essa estabilidade, constata-se agora que o
Município pode e deve fazer mais obra, mais eventos para a população e
conceder melhor apoio aos cidadãos em particular e às associações no seu
todo. Claro que estamos com esta proposta de atribuição de apoio à CCDR
de S. Mamede que só peca por estar aquém daquilo que a coletividade
necessita e evidência no seu pedido e saudamos a sua reabertura que
configura que houve um trabalho da população no passado que merece ser
honrado e que contribui hoje para essa realidade.” -------------------------------------------Foi aprovado por unanimidade e em minuta a atribuição de um
subsídio pontual, no valor disponível de €950,00 ao Centro Cultural,
Desportivo e Recreativo de São Mamede cumpridas que sejam os
procedimentos contabilísticos internos inerentes, conforme a informação da
Comissão de Avaliação. --------------------------------------------------------------------PROPOSTA DE ADESÃO AO PROTOCOLO ENTRE FUNDAÇÃO
ORIENTE E ANMP: -----------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Câmara apresentou a seguinte proposta de
adesão a protocolo entre a Fundação Oriente e a ANMP: “Considerando
que: 1. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) dirigiu
comunicação ao Município de Bombarral em 03 de dezembro de 2018
convidando-o a integrar um protocolo com a Fundação Oriente com o
objetivo de promover o acesso das populações a exposições e atividades
do seu museu (anexo II). 2. No âmbito desse protocolo são proporcionados
preços especiais para visitas guiadas organizadas pelo município, bastando
para tal que este proceda à adesão ao referido protocolo. A adesão não tem
qualquer custo associado e deve ser feita em www.anmp.pt – separador
protocolos – adesão. 3. O Município de Bombarral tem interesse em
associar-se a este protocolo que considera de elevado interesse cultural; 4.
Compete à Câmara Municipal, de acordo com o previsto na al. u) do nº 1 do
art. 33.º do RJAL, aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12/09, apoiar
atividades e estabelecer parcerias de natureza cultural de interesse para o
Município; Proponho que a Câmara Municipal do Bombarral delibere, no uso
da competência prevista na al. u) do nº 1 do art. 33.º do RJAL, aprovado em
anexo à Lei nº 75/2013, de 12/09, aprovar a adesão ao Protocolo entre a
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ANMP e a Fundação Oriente com o objetivo de promover o acesso das
populações a exposições e atividades do museu deste.” -----------------------------------Foi aprovado por unanimidade e em minuta a proposta de adesão a
protocolo entre a Fundação Oriente e a ANMP. --------------------------------------

----------Pelas 12:20 horas foi a reunião encerrada e lavrada a presente ata,
que depois de lida e achada conforme, vai ser devidamente assinada nos
termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, pelo
Presidente do Órgão e pela funcionária Municipal que a lavrou. ---------------O Presidente da Câmara

A funcionária
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REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO IVV
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO – EDIFICADO
Fase 1
ANTEPROJETO

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS, ESPAÇOS EXISTENTES E ÁREAS DE INTERVENÇÃO
A intervenção a realizar tem por objetivo a reabilitação e modernização de um conjunto de
edifícios dos anos 50 da estrutura desativada das antigas instalações do Instituto do Vinho e
da Vinha (IVV) que estavam destinadas a armazenagem e destilaria de vinhos, oficinas e
diversos outros serviços de apoio.
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Trata-se dos espaços e áreas disponíveis atualmente devolutos e integrados nas antigas
instalações do IVV do Bombarral, junto à E.N. nº 8, a nascente do aglomerado urbano,
designadamente a grande nave dos depósitos de armazenamento e destilaria, associada à
torre do depósito de água, a nave dos reservatórios elevados, bem como o edifício
administrativo devoluto implantado a sudoeste daquela nave.
O espaço caracteriza-se por paredes em alvenaria de pedra rebocadas pelo exterior e
estucadas e pintadas pelo interior, paredes interiores em alvenaria de tijolo estucadas e
pintadas, caixilharias em madeira pintada com vidros simples, pavimentos em mosaico
hidráulico e solho de madeira nos gabinetes, tetos falsos em estafe, desvão do telhado
ventilado, estrutura de formação do telhado com asnas, madres, travessas e ripado em
madeira e revestimento cerâmico em telha de meia cana.

Em complemento, o espaço da nave de
armazenamento caracteriza-se por um
conjunto de reservatórios de betão armado
implantados no piso térreo e na cave,
envolvidos por uma nave construída com
estrutura porticada de betão armado e
coberturas em telhados de duas águas,
sustentados por diversos conjuntos de asnas
mistas de madeira e aço recobertos com telha
de barro vermelho.
As paredes são executadas em alvenaria de tijolo, rebocadas e pintadas, sendo os vãos
constituídos por grandes portões metálicos deslizantes e grelas de “lâminas” de betão.
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O espaço adjacente onde se encontram os reservatórios e cubas elevadas, caracteriza-se
também por um conjunto de reservatórios de betão armado implantados no piso térreo e na
cave, envolvidos por uma nave construída com estrutura de pórticos de betão armado e
coberturas em telhado de duas águas, sustentados por diversos conjuntos de asnas mistas
de madeira e aço recobertos com telha de barro vermelho.
A área bruta da intervenção no antigo edifício administrativo é de 502,85m2 à qual acresce a
área bruta da intervenção é de 3.075,65m2 correspondente à reabilitação da nave de
armazenamento, sendo a área total de intervenção de 3.578,50m2.

2. DIMENSÃO DOS ESPAÇOS E SUA INSERÇÃO NO EDIFÍCIO
Atendendo à morfologia e geometria dos espaços, e também por imposição das
condicionantes relativas aos acesos e à extensão do programa, a par dos objetivos de
funcionamento e desempenho a nível energético, prevê-se a reabilitação para futura utilização
da totalidade do edifício.
Assim, a compartimentação e os volumes interiores serão ajustados à envolvente construída,
optando pela distribuição dos compartimentos em função quer dos alçados de maior
expressão, quer pelo aproveitamento da compartimentação interior existente.
Assim, a compartimentação e os volumes interiores numa primeira Fase, serão ajustados à
envolvente construída, optando pela distribuição dos compartimentos em função quer dos
alçados de maior expressão, quer pelo aproveitamento da compartimentação interior
existente, quer pela preservação da memória dos artefactos existentes.
As instalações sanitárias serão equipadas numa fase posterior e serão novas, reutilizando
áreas interiores de reservatórios estrategicamente selecionados, adaptando-as às pessoas
com mobilidade condicionada.
Houve necessidade devido a esta nova compartimentação, e por questões de segurança, de
manter as acessibilidades existentes e de criar uma nova rampa na continuidade do “cais”
exterior, devidamente articulada com as áreas pavimentadas pedonais adjacente ao parque
de estacionamento.

3. CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS INTERIORES E SUA ARQUITECTURA
Dando cumprimento ao Programa Funcional agora estabelecido, prevê-se que o novo
equipamento venha a ser constituído por um piso, salientando que os objetivos programáticos
no que se refere aos acessos, circulações e compatibilização com zonas de admissão de
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iluminação e ventilação natural,
compartimentação dos espaços.

constituirão uma

condicionante séria quanto

à

Assim, as unidades estabelecidas no Programa Funcional devem implantar-se – como
determinantes do desenho da arquitetura a definir com detalhe na Fase 2 – segundo um
organigrama que privilegie uma certa interioridade e evidenciem um conceito sustentado na
introspeção e no recato das atividades.
Os percursos transversais de interligação entre todos estes espaços funcionais devem
constituir uma planta de orientação imediata e de fácil apreensão do espaço, definirão a
intervenção, estando sempre garantidos acessos para deficientes livres de barreiras
arquitetónicas.
Em todos os espaços prevê-se a utilização do pé direito disponível até à cobertura.
Os espaços funcionais deverão ficar completamente equipados com energia, redes
estruturadas, wi-fi, e sistemas de segurança, prevendo-se na Fase 1 a instalação dos
sistemas básicos de suporte dos equipamentos e funcionalidades a implementar na Fase 2.
A estrutura mista de madeira e aço da cobertura será reabilitada, reforçada e tratada de modo
a poder realizar-se esta operação, sendo que também se tem como objetivo tirar partido
estético destes elementos.
Os materiais para acabamentos e revestimentos das superfícies e paramentos exteriores e
interiores serão de qualidade, selecionados em função das melhores características técnicas
e segundo critérios de economia, funcionalidade, facilidade de manutenção e eventual
substituição, mantendo uma imagem global coerente.
Os reservatórios existentes adjacentes à fachada Sudoeste serão reconvertidos em depósitos
de água para serviço de incêndios, já que estão previstas no exterior a instalação de anexos
destinados às diversas centrais técnicas, configurando construções em estruturas metálicas
adoçadas às paredes do alçado.
As instalações sanitárias serão totalmente novas, utilizando revestimentos laváveis, duráveis
e de fácil manutenção em pavimentos e paredes, loiças sanitárias cerâmicas vidradas de
branco, divisórias de cabinas e bancadas em painéis fenólicas com as duas faces decorativas,
utilizando poleias, pés, grampos, varões, dobradiças, fechaduras e puxadores em aço inox.
As torneiras de lavatório serão temporizadas com caudal regulável e os autoclismos terão
dupla descarga de modo a não haver desperdício de água. As instalações sanitárias ficarão
adaptadas a pessoas com mobilidade condicionada.
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O pavimento será autonivelante epoxy, sobre betonilha. Para promover a estabilidade térmica
do edifício, e com o fito de proporcionar conforto a baixos custos, pretendesse proceder ao
isolamento térmico da totalidade dos espaços interiores.
Considerou-se o isolamento das paredes exteriores através da aplicação isolamento térmico
pelo exterior em toda a superfície, para a cobertura a aplicação de painéis sandwich com
aglomerado hidrófugo, núcleo em lã de mineral ou EPS com 75mm de espessura.
4. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
As instalações elétricas foram estudadas de forma a obter-se uma solução funcional e
económica de acordo comos regulamentos em vigor, com as boas normas técnicas e, com as
indicações programáticas.
a) REGULAMENTOS E NORMAS
Na elaboração do presente estudo foram seguidas as prescrições regulamentares e
normativas em vigor aplicáveis:
Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), publicadas na
Portaria nº 949-A/2006 de 11 de Setembro de 2006;
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento;
Normas Portuguesas aplicáveis, as recomendações técnicas da IEC e demais
regulamentação aplicável;
Normas CEI.
Determinações da Empresa Fornecedora de energia elétrica e respetivas DRIE's.

A execução das instalações deverá obedecer às condições expressas no projeto e às Regras,
Regulamentos e Normas atrás indicados.
b) CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS
Os índices de proteção (IP) e o índice de proteção contra impactos mecânicos (IK) dos
quadros, aparelhagens e equipamentos a instalar deverão ser adequados à classificação dos
locais em presença, em conformidade com as normas e as Regras Técnicas das Instalações
Elétricas de Baixa Tensão.
c) INSTALAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
As instalações de utilização de energia elétrica do bloco que constitui a Unidade de Apoio à
Localização de Empresas foram estudadas de forma a permitir boas condições de segurança,
funcionalidade e conforto, sem descurar os aspetos económicos e de eficiência energética.
Foram previstas as seguintes instalações:
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Alimentação geral de energia elétrica;
Posto de Seccionamento e Transformação;
Grupo Gerador de Emergência;
Quadros elétricos e distribuição de energia;
Iluminação normal interior e exterior;
Iluminação de segurança;
Tomadas de usos gerais;
Força motriz e alimentação de equipamentos;
Proteção contra descargas atmosféricas.

d) ALIMENTAÇÃO GERAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
Os tês módulos serão alimentados a partir de Posto de Seccionamento e Transformação a
instalar.
Será instalado um Grupo Gerador de Emergência para socorrer as cargas de segurança.
e) QUADROS ELÉCTRICOS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
Serão instalados Quadros Elétricos em cada um dos Módulos funcionais.
f) ILUMINAÇÃO NORMAL INTERIOR E EXTERIOR
A iluminação normal interior será feita com aparelhos de iluminação equipados com lâmpadas
de LED de alto rendimento e baixo consumo. Todo o comando de iluminação será centralizado
nos quadros eléctricos.
g) ILUMINAÇÃO SEGURANÇA
A iluminação segurança será feita com aparelhos de iluminação equipados com lâmpadas de
LED, permanentes e não permanentes com fonte central de baterias.
h) TOMADAS DE USOS GERAIS
Todas as tomadas a instalar serão monofásicas, a sua localização será feita de acordo com
a implantação do mobiliário. Nas zonas técnicas serão instaladas tomadas trifásicas.

5. ITED – INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS
A Infraestrutura de Telecomunicações será feita de acordo com o Manual ITED 3ª Edição, e
de acordo com as normas europeias em vigor:
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Será instalado um Bastidor de Telecomunicações para servir a Unidade de Apoio à
Localização de Empresas, o Bastidor será equipado com todos os equipamentos
ativos e passivos necessários ao seu funcionamento.
Todos os gabinetes serão equipados com tomadas de pares de cobre para a Categoria
6 ou superior.
Será instalada um rede Wireless com cobertura integral de internet para todo o edifício.

6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INTEGRADA
Incluem-se neste projeto:
Sistema de Alarme das Instalações Sanitárias para Deficientes
Instalações do Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SADI)

a) SISTEMA DE ALARME DAS I.S. DEFICIENTES
As instalações sanitárias de deficientes serão dotadas de um sistema de alarme, dando
cumprimento à legislação em vigor aplicável. O sistema funcionará a tensão reduzida e será
constituído pelos seguintes componentes:
Módulo eletrónico de comando e controlo;
Módulo de chamada com comando por cordão isolante a instalar na periferia da I.S.;
Módulo de sinalização acústica e luminosa Módulo de aceitação / reposição de alarme
através de teclado digital e Fonte de alimentação – 230V – 50Hz/12 ou 24V– CC.

O alarme deste sistema será sinalizado sobre a porta de acesso a cada instalação sanitária.
A aceitação e o cancelamento do alarme só poderão ser feitos através do teclado a instalar
junto à mesma.
b) SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS (SADI)
O SADI – Sistema Automático de Deteção de Incêndios abrangerá a generalidade das
instalações e terá os seguintes objetivos principais:
• A vigilância automática e contínua de todos os locais com maior risco de deflagração de um
foco de incêndio;
• A deteção de um foco de incêndio em fase precoce, de forma a minimizar os prejuízos e a
aumentar as probabilidades de êxito no combate ao mesmo com meios tão primários quanto
possível;
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• O alerta aos ocupantes do edifício em tempo útil, de forma a possibilitar a evacuação da
zona sinistrada com condições de segurança, isto é antes que a densidade de fumos e/ou a
elevação de temperatura inviabilizem ou tornem perigosos os acessos ao exterior;
• A execução automática das funções de segurança associadas à deteção de um foco de
incêndio, designadamente a paragem dos sistemas de ventilação e ar condicionado e
aparagem e encaminhamento do ascensor e do monta-cargas para o piso de saída;
• A transmissão do alarme geral de “fogo” e “avaria” ao SADI.
O sistema previsto é de tipo “analógico / endereçável”, dotado de uma unidade de controlo,
sinalização e alarme equipada com dois circuitos (“loops”) de deteção. Será constituído por:
• Sensores óticos de fumos;
• Botoneiras de alarme manual;
• Módulos de comando;
• Sirenes de alarme;
• CDI – Central de deteção, controlo e alarme do sistema equipada com fonte de alimentação.
Os sensores a instalar serão do tipo ótico de fumos, por se tratar de sensores de alta
sensibilidade que analisam o fenómeno associado à combustão que se manifestará em
primeiro lugar, designadamente a libertação de gases e fumos de combustão. Foi considerada
uma área de cobertura máxima de 80,00m2 por sensor.
Os alarmes gerais de “fogo” e “avaria serão transmitidos ao quadro do SADI existente no
Complexo, através de um circuito dedicado ou de uma telefónica interna eventualmente
disponível para o efeito.
Os equipamentos a instalar deverão ser adequados aos locais de instalação, de boa qualidade
e certificados segundo as normas e legislação em vigor. Deverão, ainda, conforme exigência
do Programa Preliminar do Procedimento, ser da mesma marca do SADI existente no
Complexo.

7. SCIE – SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
a) Regime Jurídico
Na definição das medidas de segurança a aplicar no edifício em causa foram seguidos os
regulamentos em vigor, nomeadamente:
DL 224/2015 de 9 de Outubro- Regulamento de Segurança Contra Incêndios em
Edifícios – SCIE
Portaria n.1532/2008 de 29 de Dezembro – Regulamento Técnico de SCIE;
Outras Portarias complementares, normas técnicas e restante legislação aplicável.
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b) OBJECTIVO
Este Projeto tem como objetivo geral conferir, ao edifício, o nível de segurança necessário
quer à proteção dos ocupantes, quer à proteção física das instalações e bens contra riscos
resultantes de incêndios, prevendo e organizando todos os meios materiais e humanos,
necessários a essa proteção.
Os objetivos principais que se pretendem assegurar com as infra-estruturas básicas de
segurança contra incêndios são, essencialmente, reduzir os riscos de eclosão de um incêndio,
limitar e circunscrever os riscos de propagação de chamas e de fumos em caso de sinistro,
garantir a rápida e segura evacuação dos ocupantes em situações de emergência e facilitar
a intervenção das equipas de socorro.
Para atingir estes objetivos prevê-se a adoção de várias medidas e soluções complementares
de proteção, as quais se descrevem seguidamente:
Limitação de carga térmica - utilização de materiais de construção e de revestimento
com adequada reação ao fogo para reduzir a carga térmica do edifício;
Deteção e alarme de incêndios - instalação de um sistema eletrónico de deteção e
alarme de incêndios, com objetivo de assegurar uma identificação, o mais precoce
possível, de todo e qualquer foco de incêndio e de desencadear, sub
consequentemente, um alarme no mais curto espaço de tempo, avisando a população
utente do edifício para os perigos decorrentes da situação geradora de alarme,
permitindo a sua evacuação em tempo útil e uma intervenção atempada das equipas
de socorro;
Meios de primeira intervenção - instalação generalizada a todo o edifício de
materiais e equipamentos de combate de primeira intervenção, ou seja, de uma rede
de bocas de incêndio e de uma rede de extintores portáteis, para utilização pelos
utentes e pelas equipas de socorro internas e externas;
Caminhos de evacuação - existência de núcleos de comunicações verticais e de
circulações horizontais devidamente isolados e protegidos, que asseguram uma
evacuação fácil rápida e segura da população do edifício em situações de emergência;
Iluminação de emergência - instalação de aparelhos de iluminação do tipo bloco
autónomo de funcionamento permanente ao longo dos caminhos de evacuação,
proporcionando uma evacuação segura.
Sinalização de segurança - orientando e facultando instruções aos ocupantes, em
situação de evacuação;
Facilidade de acesso dos bombeiros - conceção adequada das envolventes
exteriores do edifício e das suas ligações com os arruamentos circundantes, de modo
a permitir um acesso fácil das viaturas dos bombeiros.

As especialidades abrangidas neste Projeto são as seguintes:
Sistema Automático de Detecção de Incêndios (SADI);
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Medidas Passivas;
Controlo de Fumos
Meios de Extinção (Extintores Portáteis e Carreteis).

c) CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
Utilização tipo
Pela característica clara da função a que se destina o edifício, a utilização-tipo será a UT VI –
Edifícios de Espetáculos e Reuniões Públicas.
d) CLASSIFICAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO RISCO
Locais de Risco
Segundo o Art. 10º do DL 224/2015 de 9 de Outubro, todos os locais dos edifícios e dos
recintos, com exceção dos espaços interiores de cada fogo, e das vias horizontais e verticais
de evacuação, possuem uma classificação segundo a natureza do risco.
O edifício em causa enquadra-se da UT VI – Edifícios de Espetáculos e Reuniões Públicas
e como referido anteriormente e terá como principal função de albergar eventos empresariais,
acontecimentos sociais, económicos e Culturais.
O tipo de atividade de cada espaço individualmente e o tipo e valor do seu efetivo influenciam
de forma determinante a classificação dos locais quanto ao risco.
Categorias de risco e fatores de classificação de risco aplicáveis
Segundo o art. 12º do DL 224/2015 de 9 de Outubro, “As utilizações-tipo dos edifícios e
recintos em matéria de risco de incêndio podem ser da 1.ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª Categorias, nos termos
dos quadros I a X do anexo III e são consideradas respetivamente de risco reduzido, risco
moderado, risco elevado e risco muito elevado”.
Para a avaliação das categorias de risco foram considerados os critérios, constantes no
referido Decreto-Lei, para as utilizações tipo em causa, nomeadamente UT VI – Edifícios de
Espetáculos e Reuniões Públicas
Assim, teremos como fatores de risco a altura do edifício, o efetivo e o número de pisos abaixo
do plano de referência:
UT VI – Edifícios de Espetáculos e Reuniões Públicas:
Altura – Inferior a 28m;
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Efetivo Total – Inferior a 1000;
Número de pisos abaixo do plano de referência: menor ou igual a 1.
Para a utilização tipo VI, tendo por base o acima definido, foi-lhe atribuída a 2ª categoria de
risco.
Os elementos acima descritos permitem descrever sumariamente o edifício em questão e
balizar todas as medidas de SCIE a implementar daqui para a frente no futuro projeto a
executar.

8. REDES DE DISTRIBUIÇÃO PREDIAL DE ÁGUAS FRIAS E QUENTES
O Edifício será abastecido por água potável, disponível em todas as tomadas de água
existentes e distribuídas por rede própria. Todas as tubagens devem ser embutidas nas
paredes. Na conceção do traçado da rede de abastecimento de água fria, quente e retorno,
recorrer-se-á a sistema multicamada.
O dimensionamento das redes de água fria e quente obedecerá às normas em vigor
nomeadamente o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de
Água e Drenagem de Águas Residuais.
Foi considerado que existirá hidrantes no exterior ou nas proximidades do edifício sendo que
não foi programada de rede de combate a incêndios.
Será implementado um sistema de aproveitamento de águas da chuva para utilização em
descargas sanitárias dos autoclismos.

9. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
Na execução de todas as instalações, serão observados:
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR);
Regulamento dos SMAS;
Normas Portuguesas;
Publicações do LNEC;
Regras e prescrições técnicas de boa prática de construção;
A presente memória descritiva e justificativa, bem como o cumprimento dos traçados
e calibres definidos em projeto.
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A drenagem predial das águas residuais domésticas é normalmente conseguida através do
ramal de ligação, que estabelece a conexão entre a câmara de ramal de ligação e o coletor
público.
Independentemente do tipo de sistema de drenagem público ou da sua inexistência, a
montante das câmaras de ramal de ligação, os sistemas prediais de drenagem de águas
residuais domésticas e pluviais têm de ser separativos, fazendo-se a sua ligação ao sistema
público de drenagem através de um ou dois ramais de ligação, assim se trate de sistema
público de tipo separativo ou unitário.
Nos sistemas de drenagem pública de águas residuais domésticas não são permitidos
lançamentos das matérias e materiais a seguir discriminados:
Matérias explosivas ou inflamáveis;
Matérias radioativas, em concentrações consideradas inaceitáveis pelas competentes
entidades;
Efluentes de laboratórios ou instalações hospitalares que, pela sua constituição,
possam pôr em causa a saúde pública;
Entulhos, areias ou cinzas;
Efluentes a temperaturas superiores a 30ºC;
Lamas provenientes de fossas sépticas, gorduras ou óleos provenientes de câmaras
de retenção;
Sobejos de comida, triturados ou não;
Efluentes de unidades industriais que contenham matérias interditas
regulamentarmente.
A drenagem predial deverá ser obtida por drenagem gravítica ou por drenagem com elevação,
em função dos níveis altimétricos de recolha das águas residuais domésticas relativamente
ao nível do arruamento em que o coletor público de drenagem está instalado.

10. CRITÉRIOS GERAIS DE CONCEÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM
a) Generalidades
Os sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas terão de possuir ventilação
primária, obtida através do prolongamento dos tubos de queda até à sua abertura na
atmosfera, deverão ser implantadas colunas de ventilação com início nos extremos de
montante dos coletores prediais.
Sempre que tal se justifique, os sistemas prediais de drenagem de águas residuais
domésticas deverão ser ainda dotados de ventilação secundária parcial ou total, realizada,
respetivamente, através de colunas de ventilação ou ramais e colunas de ventilação.
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Está vedada a instalação de quaisquer dispositivos no sistema predial de drenagem, incluindo
a câmara de ramal de ligação e o ramal de ligação, que impeçam a ventilação do sistema
público através do sistema predial de drenagem de águas residuais domésticas.
Todas as edificações terão de ser dotadas de uma câmara implantada na extremidade de
jusante dos sistemas prediais de drenagem (câmara de ramal de ligação), a partir da qual se
estabelecerá a ligação entre o sistema predial e público, através do respetivo ramal de ligação.
Preferencialmente esta câmara deverá ficar posicionada fora da edificação em local
facilmente acessível.
Em caso algum, a ventilação do sistema de drenagem de águas residuais domésticas deverá
estar interligada com quaisquer outros sistemas de ventilação existentes no edifício. Está
vedada a possibilidade de qualquer ligação entre o sistema predial de distribuição de água e
os sistemas prediais de drenagem de águas residuais, como forma de prevenir a possibilidade
de contaminação da água distribuída.
b) Níveis de conforto e qualidade
Os níveis de conforto e qualidade dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais
domésticas não deverão ser função do nível qualitativo pretendido para o edifício em
presença.
c) Coeficientes de simultaneidade
Os caudais atribuídos aos diferentes aparelhos sanitários instalados (caudais de descarga)
deverão assumir valores iguais ou superiores aos mínimos já referidos, para que a afetação
do somatório desses caudais através de coeficiente de simultaneidade (o qual vai expressar
a probabilidade da descarga simultânea dos aparelhos sanitários instalados, possibilitando a
determinação dos caudais a considerar para efeito de dimensionamento das redes (caudais
de cálculo)) não conduza à obtenção de tubagens com calibres inadequados.
d) Ruídos
Tendo em conta a legislação nacional aplicável, não deverão os sistemas prediais de
drenagem de águas residuais domésticas produzir ruídos que ultrapassem os valores aí
prescritos, de acordo com os diferentes tipos de edifícios, de modo a não por em causa o
conforto dos utentes:
e) Odores
Durante as descargas dos aparelhos sanitários ocorrem por vezes fenómenos que conduzem
à destruição total ou parcial do fecho hídrico dos sifões, fenómenos esses que podem

REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ANTIGO IVV – INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA – EDIFICADO – FASE 1 15

ocasionar a passagem do sistema de drenagem para o interior dos edifícios de odores
desagradáveis.
Quando se verifica a descarga de um aparelho sanitário, ocorre a formação de um tampão no
respetivo ramal de descarga, o qual provoca uma aspiração, ocasionando uma redução da
altura do fecho hídrico do sifão.
Este fenómeno, designado por auto-sifonagem, é tanto mais intenso quanto menor for a
secção do ramal, maior a sua dimensão linear e maior a sua inclinação.
No sentido de atenuar ou evitar a ocorrência deste fenómeno, deverão dotar-se os sistemas
de ventilação secundária, ou adotar-se os requisitos construtivos referidos anteriormente
quanto ao afastamento máximo entre o sifão e a secção ventilada.
Deverá proceder-se também ao adequado dimensionamento dos ramais de descarga e à
seleção do respetivo sifão, tendo em conta as limitações regulamentares impostas.
Quando se procede à instalação de dois sifões num mesmo ramal (dupla sifonagem), poderá
suceder, o não escoamento completo da água contida no aparelho sanitário, outra situação
que poderá também ocorrer é a destruição parcial do fecho hídrico do primeiro sifão (o
instalado logo a jusante do aparelho sanitário), o que irá possibilitar a passagem de ar viciado
para o ambiente, pelo que a dupla sifonagem está regulamentarmente interdita.
f) Caracterização e conceção do sistema adotado
Os efluentes da rede de drenagem de águas residuais domésticas serão canalizados para o
exterior de edifício por gravidade através de ramal próprio. Os efluentes da rede de drenagem
de águas residuais domésticas do Centro de Saúde, serão encaminhados até estes tubos de
queda por gravidade.
A rede de drenagem de águas residuais domésticas será materializada com tubagens e
acessórios em PVC (SN2) segundo a norma NP EN 1329, e em polietileno de alta densidade
(PEAD), (PE100) PN 1,0 MPa, para esgoto em pressão quando for necessário.
A rede deverá assegurar a recolha de todas as águas provenientes dos aparelhos das
instalações sanitárias, copa e instalações técnicas bem como da cobertura.
Ao nível do entrepiso, todo o esgoto é conduzido até aos tubos de queda, através dos
coletores suspensos no teto do piso 0, sendo todo o escoamento por gravidade.
Ao nível do piso 0 o escoamento dá-se por gravidade. Nas instalações sanitárias, o
escoamento dá-se por gravidade para os respetivos ramais, assim como o esgoto proveniente
das áreas técnicas e copa sujos, o qual segue por gravidade o exterior.
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Feita a recolha das águas descritas, os efluentes são encaminhados pela rede de coletores
do complexo até a rede pública de águas residuais domésticas e pluviais
Ao longo do traçado da rede predial de drenagem, foram colocadas bocas de limpeza, de
forma a garantir-se em todas as circunstâncias fáceis condições de limpeza.
O atravessamento de paredes de betão será feito através de mangas de atravessamento com
diâmetro superior ao ramal ou coletor que por ele vá passar, sendo os vazios preenchidos
com material expansivo e que não permita a passagem de água ou humidades para o interior
do edifício.
Todo o sistema de coletores deverá ser ventilado. A ventilação primária do sistema será
assegurada pelo prolongamento de todos os tubos de queda (existentes) até acima da
cobertura.

11. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
a) Generalidades
Na conceção do sistema da rede de drenagem procurou-se estabelecer um dimensionamento
e regras construtivas corretas, tendo em vista uma drenagem de águas residuais pluviais tão
rápida quanto possível, de forma a garantir um perfeito escoamento dos caudais afluentes
sem cheiros e ruídos incómodos.
Em conformidade com o disposto regulamentarmente e com as infraestruturas presentes no
local, configuraram-se redes de tipo separativo, dentro do edifício, para a drenagem de águas
residuais domésticas e para as águas pluviais.
b) Principal Legislação aplicável
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de
Drenagem de Águas Residuais- Decreto Regulamentar n.23/95 de 23 de Agosto.
Normas Portuguesas - NP
Todos os materiais estarão conformes com as Normas Portuguesas específicas ou
Documentos de Homologação emitidos por organismo oficial competente.

Será implementado um sistema de aproveitamento de águas da chuva para utilização em
descargas sanitárias dos autoclismos.
Este sistema prevê a captação em caleiras na cobertura, tubos de descarga, Sistema de
desvio do “first flush”, filtros, cisterna, órgãos de tratamento/desinfeção, sistema de
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bombagem, canalizações diferenciadas e acessórios. Terá como base As especificações
técnicas da ANQIP ETA 070.
c) Conceção e traçado
A rede caracteriza-se por simples, constituída por PVC, classe SN8, desenvolvendo-se em à
cota do beirado da cobertura:
A drenagem é efetuada unicamente através de caleiras executadas antes do beirado do
telhado com secções DN90mm, onde a pendente é conseguida através ou da inclinação da
caleira.
A sua drenagem é encaminhada para tubos de queda, com ligação de junta cónica, em alguns
pontos até ao sistema de aproveitamento de águas pluviais, passando por um sistema de
desvio “first flush” e filtragem, até à cisterna.
Os pontos de drenagem são protegidos através de ralos de pinha, de forma a se dificultar a
sua obstrução.
A partir deste ponto será ligado à rede de ligação entre as caixas é efetuada com recurso a
coletores, os quais encaminham o fluxo do volume em excesso da cisterna para o ponto de
descarga localizado no exterior do edifício dentro do complexo.

12. CARACTERIZAÇÃO E CONCEÇÃO DO SISTEMA DE AVAC
ANTECEDENTES E OBJECTIVO
As antigas instalações do IVV encontram-se em estado de degradação e a Câmara Municipal
do Bombarral pretende recuperar e aproveitar os espaços existentes para a implementação
numa Fase 2 de futuras atividades e eventos que garantam o impulsionamento de iniciativas
produtivas e criativas, criando a maior polivalência nos espaços disponíveis.
Para isso, e numa fase subsequente – Fase 2 – à da reabilitação das envolventes dos
edifícios, haverá que dotar todos e cada um dos referidos espaços das condições funcionais
para aqueles eventos e, consequentemente, criar condições ambientais mínimas para o
público aderente e que passam pelo estabelecimento da temperatura interior dentro de limites
de conforto mínimo e da renovação do ar ambiente, esta nas condições estabelecidas na
legislação em vigor designadamente o RECS.
O clima local poder-se-á definir como temperado, com o ar a atingir temperaturas médias ao
longo do ano traduzidas no gráfico abaixo (in Climate-Data.Org).
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Falando em temperaturas
médias, verifica-se que o mês
de Agosto, o mês mais quente
do ano, a temperatura média é
pouco acima dos 20°C. e em
Janeiro/Fevereiro, nos dias
mais frios, a temperatura média
mais baixa de todo o ano é de
cerca de 10ºC.
É objectivo desta Memória
descrever, se bem que de
forma sucinta, o tipo de
instalações Mecânicas de Tratamento Ambiente para cada espaço, sendo que em cada um e
no seu conjunto, as soluções terão em conta critérios de racionalização de energia e
cumprimento da referida regulamentação.
Prevê-se, no âmbito das Instalações Mecânicas, considerar as seguintes instalações:
1- Aquecimento e Arrefecimento ambiente, espaço a espaço;
2- Ventilação geral, independente em cada corpo e nestes, por zonas “limpas” e zonas de
instalações sanitárias (“sujas”);
3- Como virá a ser previsto um pequeno vestiário com um duche, será necessária a produção
de AQS em quantidade reduzida mas, que obriga, mesmo assim, a prever um sistema
de aproveitamento solar térmico nas Instalações Mecânicas.
DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÖES
Por força da regulamentação em vigor que impõe caudais de ar novo (renovação do ar interior)
expressivos, de entre as soluções correntes do mercado de AVAC, afastaram-se os sistemas
de expansão directa, limitados ou onerosos naquele contexto, considerando-se antes
sistemas hidrónicos na produção/distribuição de água de aquecimento/arrefecimento, e
unidades de tratamento de ar (UTA) para tratamento e filtragem do ar que, será depois
encaminhado para cada espaço considerado.
Como fonte de produção de calor/frio recorrer-se-á a unidades chiller bomba de calor ar/água
associados a redes de tubagem para condução da água fria/quente, até às unidades UTA
referidas.
Um futuro conhecimento mais exacto (definido) de alguns aspectos relacionados com o
funcionamento dos diferentes corpos ou espaços, quer temporal, sua simultaneidade, etc.
permitirá definir melhor o número de unidades de produção e a respetiva potência, de modo
a ajustar o melhor possível as instalações à futura realidade pretendida.
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Julgamos, por razões de flexibilidade e exploração e até eventual manutenção, de considerar
duas unidades de produção em que poderão funcionar em simultâneo ou apenas uma delas,
ficando a outra para apoio em grande parte das situações.
Sensores de temperatura ambiente exterior e sensores de temperatura interior pretendida,
farão a selecção entre funcionamento em calor ou em arrefecimento.
Depois, em cada espaço, unidades de tratamento de ar (UTA), em número adequado farão o
controlo das condições pretendidas bem como a injecção do caudal de ar novo necessário
que, tendo em vista a qualidade do ar em cada momento, será controlado por sensores de
CO2.
Cada UTA será de duplo fluxo (ida e extracção/retorno), e dotada de permutador de calor de
modo a retirar grande parte da energia térmica do ar de extracção antes de ser rejeitado para
o exterior. Esta recuperação será no mínimo de 50%.
As unidades bomba de calor produzirão água a cerca de 45ºC, com retorno a 40ºC quando
em fase de aquecimento e entre 7ºC com retorno a 12ºC em fase de arrefecimento e que,
através de sistemas complementares, permitirá atingir os objectivos em causa.
Em arrefecimento, e sempre que a entalpia do ar exterior for favorável, as unidades UTA farão
o arrefecimento dos locais em sistema freecooling, podendo mesmo e eventualmente a
trabalhar a tudo ar novo sem qualquer trabalho dos compressores das bombas de calor.
Cada espaço a tratar, tendo em linha de conta a sua área, volume, número de pessoas, será
garantido por unidade ou unidades de tratamento de ar, com bateria de água de
aquecimento/arrefecimento.
CONDIÇÕES DE CÁLCULO
As condições de cálculo consideradas serão retiradas de climate-Data.Org que define o clima
do Bombarral como temperado, em que no mês mais quente – Agosto – a temperatura média
é da ordem dos 20ºC com máximos de 30ºC e que nos meses mais frios – Janeiro e Fevereiro,
a temperatura média é da ordem dos 10ºC podendo apresentar valores de 5ºC.
Considera-se que em qualquer dos espaços, dada a sua função, será de considerar como
temperatura de conforto no inverno na ordem de 18ºC e no verão uma temperatura de cerca
de 24 a 25ºC.
Na maior parte das ocasiões de ocupação, será suficiente provocar o arrefecimento do ar
novo antes de o injetar no interior, ou seja, prevê-se que nesses espaços a energia para
arrefecimento será bastante menor do que a que seria necessário caso se considerasse uma
instalação típica de condicionamento de ar. Em arrefecimento será assim controlada a
temperatura do ar novo e não a temperatura ambiente.
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GESTÃO TÉCNICA
Será implementado um sistema de GTC de AVAC que terá por objectivo:
Optimizar as tarefas de exploração e serviço;
Minimizar o consumo de energia com uma boa programação da exploração;
Minimizar o custo de exploração dos equipamentos com um conhecimento preciso do
seu funcionamento;
Aumentar a eficiência do pessoal de manutenção com uma informação instantânea de
todas as instalações e actuações programadas;
Facilitar o acesso, supervisão e controlo das instalações.
LIGAÇÕES
Incluem-se neste projeto todas as ligações, órgãos e acessórios que constam no esquema de
principio e restantes desenhos, para além daqueles que fazem parte integrante dos diferentes
equipamentos conforme C.T.E..
As principais ligações referem-se a:
Condutas de insuflação e retorno;
Água fria da rede;
Água de aquecimento/arrefecimento;
Esgotos;
Eletricidade incluindo comandos e controlos.

13. PLANO DE ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE
O lote onde se implantam as antigas instalações do I.V.V. é servido por via pública em pleno
e normal funcionamento, designadamente a E.N. nº 8 que lhe dá acesso local para além de
também se constituir como via distribuidora junto ao entroncamento com a R. Palmira Pinheiro
Sales (a poente).
A via pública referida destina-se à circulação de veículos motorizados, e o lote integra
estacionamento e áreas destinadas à circulação pedonal, devidamente pavimentadas e
dotadas de iluminação pública e das demais características técnicas necessárias para
assegurar, de forma permanente, a circulação de veículos e pessoas em boas condições de
funcionalidade e segurança, atentas as intensidades de tráfego motorizado e pedonal
ocorrentes no local, a par dos locais para estacionamento de viaturas de emergência.
Os passeios e caminhos pedonais situados no interior do Lote/Parcela obedecem às normas
técnicas para melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada,
constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto.
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Estão igualmente previstos os necessários e adequados sistemas públicos de abastecimento
de água, de drenagem de águas residuais e pluviais, de recolha de resíduos sólidos urbanos
e de telecomunicações, dados e imagem.
As instalações sanitárias serão adaptadas às pessoas com mobilidade condicionada,
respeitando o Decreto-Lei n.º 163 / 2006 de 8 de Agosto.
De acordo com as considerações anteriores, pode-se referir que o Plano de Acessibilidades
respeitará as determinações do Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, garantindo o seu
cumprimento em toda a zona intervencionada. A introdução de barreiras arquitetónicas foi
sempre evitada garantindo-se, em situações de planos inclinados (escadas), o respeito da
alínea 1.3.1 da secção 1.3 do Capítulo 1 e da alínea 2.4 do Capítulo 2 do mesmo Decreto-Lei.

14. COMPORTAMENTO ACÚSTICO
Serão cumpridas as disposições regulamentares definidas para o tipo de edifício, tendo em
consideração os diferentes usos. Igualmente considerar-se-á os materiais previstos no projeto
de Arquitetura.
O projeto de condicionamento acústico será elaborado de acordo com o Regulamento Geral
do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e o Decreto-Lei Nº 96/2008
de 9 de Junho que altera e republica o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios
que tinha sido aprovado pelo Decreto-Lei nº 129/2002 de 11 de Maio.
Os critérios gerais de amostragem para ensaios e medições acústicas a utilizar na avaliação
acústica dos edifícios, visando a verificação da sua conformidade com as disposições legais
em vigor, em cumprimento do disposto no artigo 15.º da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março
devem ser realizados tendo por base as orientações do LNEC.

15. COMPORTAMENTO TÉRMICO
O Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto estabelece o regulamento que visa assegurar
e promover a melhoria do desempenho energético dos edifícios através do Sistema
Certificação Energética dos Edifícios (SCE), que integra o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Habitação (REH), e o Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS).
Este diploma transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2010/31/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos
edifícios.
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Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2.1, o) projeto deve conter, pelo
menos, referência aos seguintes elementos:
a) Localização do edifício e caracterização do meio urbano onde se insere;
b) Descrição do edifício e frações que o constituem;
c) Caracterização de soluções construtivas que constituem o edifício em estudo, bem como
de todos os elementos que condicionam o comportamento térmico do edifício;
d) Caracterização dos sistemas de AVAC previstos para o edifício;
e) Caracterização dos sistemas de preparação de AQS previstos para o edifício;
f) Caracterização dos sistemas de iluminação previstos para o edifício;
g) Caracterização dos sistemas de gestão técnica previstos para o edifício;
h) Caracterização dos sistemas de elevadores previstos para o edifício;
i) Caracterização dos sistemas que recorrem a energias renováveis previstos para o
edifício.
Envolvente
No que se refere à envolvente física do edifício, importa considerar:
Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos
constantes da Tabela I.09, obtidos mediante alteração da espessura do isolamento
previsto na solução construtiva, sendo que, no caso de não estar previsto isolamento,
a solução de referência deverá considerar a aplicação desse isolamento ou uma outra
solução construtiva, desde que em ambos os casos se mantenha a inércia do edifício;
Coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência para envidraçados
constantes da Tabela I.09;
Área de vão envidraçado igual a 30% da área de fachada (nas situações em que o
edifício tenha uma área de vãos envidraçados inferior ao valor definido, pode a solução
de referência considerar esse mesmo valor) e 0% nas coberturas;
Fator solar dos vãos envidraçados de referência constantes da Tabela I.10;
Coeficiente de absorção da radiação solar da envolvente opara, = 0,4.
Independentemente do tipo de sistema a instalar, as soluções adotadas para climatização
devem respeitar os seguintes requisitos e condições:
a) As instalações de climatização com potência térmica nominal global superior a 25 kW
devem ser objeto de elaboração de projeto de aquecimento, ventilação e ar condicionado
(AVAC), por projetista reconhecido para o efeito, de acordo com especificações previstas para
o projeto de execução e conforme o disposto no artigo 44.º da Portaria nº 701-H/2008, de 29
de julho;
b) A potência elétrica para aquecimento por efeito de Joule não pode exceder 5% da potência
térmica global de aquecimento até ao limite de 25 kW por fração autónoma de edifício, exceto
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nos casos em que seja demonstrada no projeto a não viabilidade económica da instalação de
sistemas alternativos;
c) Nos sistemas destinados exclusivamente a arrefecimento é permitida a instalação de
equipamento destinado a reaquecimento terminal, cuja potência não pode exceder 10% da
potência térmica global de arrefecimento a instalar, sendo admissível o recurso a resistência
elétrica dentro das condições especificadas na alínea anterior, considerando que este
requisito não é aplicável caso a energia usada no reaquecimento terminal seja obtida por
recuperação de calor das unidades de climatização do sistema de arrefecimento;
d) Sempre que a soma dos caudais de ar de insuflação de todos os equipamentos seja
superior a 10 000 m3/h nos sistemas de climatização do tipo «tudo ar», será obrigatória a
instalação de dispositivos que permitam o arrefecimento dos locais apenas com ar exterior
quando a temperatura ou a entalpia do ar exterior forem inferiores à do ar de retorno;
e) Na estação de aquecimento, será obrigatório realizar a análise de viabilidade económica,
da instalação de recuperação de energia no ar de rejeição com uma eficiência mínima de 50
%, sempre que a soma da potência térmica de rejeição de todos os equipamentos em
condições de projeto seja superior a 80 kW;
f) Nos sistemas de climatização com potência instalada de climatização superior a 100 kW,
dotados de ventilação mecânica que sirvam espaços com ocupação permanente, em que a
ocupação média destes, durante o período de funcionamento, é inferior a 50% da ocupação
máxima, será obrigatória a instalação de um sistema de caudal de ar novo variável que
permita o ajuste dos caudais em função da utilização e ocupação dos espaços, onde o
controlo do sistema será feito com base num sistema de monitorização permanente de dióxido
de carbono (CO2) e/ou detetores de presença;
O comportamento térmico do edifício considerará a instalação de sistemas de energias
renováveis.

16. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
Preverá entre outros aspetos, contemplados na legislação em vigor, quer durante a fase de
conceção, quer a seleção de tecnologias de construção adequadas bem como os respetivos
materiais a aplicar, conduzirão a soluções de projeto que a par do cumprimento dos demais
objetivos do Dono de Obra, minimizem os riscos quer para os trabalhadores envolvidos na
construção, quer posteriormente para os utilizadores finais.
Atendendo a que o PPS para a obra, cuja elaboração acompanha a evolução da fase de
projeto da obra para a sua execução, cabe ao adjudicatário nomear um coordenador de
segurança em projeto cujas funções principais são:
-Assegurar a integração dos princípios de prevenção no projeto;
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-Elaborar tecnicamente o PSS;
-Assegurar a organização da compilação técnica da obra;
-Informar e colaborar com o Dono de Obra.

17. PLANO DE RECOLHA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO
O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição terá como objetivo
estabelecer um conjunto de medidas a aplicar durante a execução das obras de remodelação
do edifício do pavilhão 1 e respetivos espaços exteriores envolventes, no sentido de prevenir
e minorar a produção de resíduos resultantes do tipo e conjunto de atividades envolvidas na
empreitada.
O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição dará cumprimento
ao estabelecido na legislação aplicável, nomeadamente ao consignado nos seguintes
diplomas:
Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março
Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro
Portaria nº 209/2004 de 3 de Março
Portaria nº 417/2008, de 11 de Junho

Lisboa, Dezembro de 2018

Paulo Eduardo M. Gomes de Azevedo
Arquitecto inscrito na O.A. nº 2916
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ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
1

ESTALEIRO E TRABALHOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTARES

20.000,00 €

2

ENCARGOS COM A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS

23.150,00 €

3

DEMOLIÇÕES

4

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

5

REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DAS COBERTURAS

134.575,00 €

6

ARQUITETURA + ACABAMENTOS + REVESTIMENTOS

425.970,20 €

7

REDE DE ÁGUAS + REDE DE INCÊNDIOS ARMADA

34.905,00 €

8

REDES DE DRENAGENS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS

21.780,00 €

10

INST. ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA INTEGRADA

11

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

T

TOTAL

115.517,30 €
52.572,00 €

103.300,00 €
7.545,00 €

939.314,50 €

Estima-se que o custo total da construção se estime em 939.314,50€ (novecentos e trinta e
nove mil, trezentos e catorze Euros e cinquenta cêntimos) que não inclui o IVA à taxa legal
em vigor.
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ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

Des. Nº

Designação

Escalas

ARQ.01

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

1:500

ARQ.02

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

1:500

ARQ.03

ARQUITECTURA – ALTERAÇÕES – PLANTA DO PISO 0

1:200

ARQ.04

ARQUITECTURA – ALTERAÇÕES – PLANTA DO PISO 1

1:200

ARQ.05

ARQUITECTURA – ALTERAÇÕES – PLANTA DA COBERTURA

1:200

ARQ.06

ARQUITECTURA – ALTERAÇÕES – CORTES

1:200

ARQ.07

ARQUITECTURA – ALTERAÇÕES – ALÇADOS

1:200

ARQ.08

ARQUITECTURA – DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA – PLANTA DO PISO 0

1:200

ARQ.09

ARQUITECTURA – DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA – PLANTA DO PISO 1

1:200

ARQ.10

ARQUITECTURA – DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA – PLANTA DA COBERTURA

1:200

ARQ.11

ARQUITECTURA – DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA – CORTES

1:200

ARQ.12

ARQUITECTURA – DEFINIÇÃO GEOMÉTRICA – ALÇADOS

1:200
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ANEXO 2

