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Assunto: Mapa de estabelecimentos abertos no concelho de Loures  
 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
Assinalando desde já o papel desempenhado pela Câmara Municipal de Loures na resposta à 
crise que estamos a viver, e salientando que o intuito desta missiva é o de contribuir para a 
intervenção de emergência que o momento exige, vem por este meio o Bloco de Esquerda 
remeter uma sugestão relevante para dar resposta às necessidades mais urgentes da 
população. 
 
Considerando que, 
 
Perante a crise pandémica do Covid-19, os que habitam e trabalham no concelho de Loures 
estão a responder positivamente e a adaptar os seus comportamentos a esta nova realidade; 
 
As pessoas percebem a importância de alterar os seus hábitos e proteger a comunidade da 
ameaça que hoje enfrentamos na cidade, em Portugal e no mundo; 
 
São muitas as mudanças e mais as dúvidas que se levantam nas variadas áreas no que diz 
respeito aos direitos, garantias e proteção, sendo neste contexto, a primeira responsabilidade 
a de responder a quem está mais vulnerável e sem proteção; 
 
As autarquias dispõem de meios e conhecimento essenciais na resposta a esta crise, são 
responsáveis por serviços públicos fundamentais e de proximidade, contam com trabalhadores 
que conhecem bem o território e as populações e com meios e equipamentos que podem e 
devem ser direcionados para a resposta à crise que estamos a viver; 
 
O papel da Câmara Municipal passa pelo esforço de coordenação e mobilização no combate à 
pandemia, assim como pela criação de uma primeira linha de respostas fundamentais. 
 
O Bloco de Esquerda, estando a acompanhar o trabalho da Câmara e as medidas importantes 
que estão já a ser implementadas, considerando a declaração de Estado de Emergência e o 
anúncio de novas medidas tanto pelo Conselho de Ministros como pela Assembleia da 
República, vem por este meio apresentar a seguinte proposta: 
 

 Criação de um mapa interativo com informação sobre estabelecimentos em 
funcionamento, contendo, entre outros, horários, serviços de entregas ao domicílio e 
meios de pagamento no concelho de Loures. Todos os serviços que se encontram 
abertos e a funcionar devem ser incluídos, nomeadamente padarias, talhos, 
tabacarias, restaurantes com serviço “take away”, farmácias ou supermercados, entre 
outros. 

 
Deverá ser possível pesquisar por freguesia, por tipo de estabelecimento, por nome ou 
por proximidade do local onde o utilizador se encontra.  

 
O mapa, que deverá estar disponível via website da Câmara Municipal de Loures e 
através de uma app, disponível para os sistemas móveis iOS e Android, ajudará a evitar 
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deslocações desnecessárias e, dessa forma, ajudar a população a evitar o contágio, 
promovendo o isolamento social tão necessário nesta altura.  

 
 
Agradecendo desde já a V. atenção, desejamos à Câmara Municipal de Loures e aos seus 
serviços um bom trabalho neste momento delicado que a todos convoca. Ficamos ao dispor 
para qualquer eventual esclarecimento que possam considerar necessário. 
 
 
 
 
Pelo Bloco de Esquerda Loures 
 
 
Fabian Figueiredo  


