
• Transferência financeira de cinco mil euros para instituições que desenvolvem uma 
ação direta junto de famílias, idosos e pessoas em situação de sem abrigo, com 
carências socioeconómicas:

 – Santa Casa da Misericórdia de Loures
 – Associação de Cultura Espírita Fernando Lacerda
 – Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Loures
 – Irmandade de Nossa Senhora do Cabo Espichel
 – Hillsong Portugal. 

• Colaboração, em parceria com várias entidades, no projeto de voluntariado Uns 
pelos Outros, o qual assegura a entrega ao domicílio de bens alimentares e 
medicação, a pessoas que pela sua idade ou situação clínica não possam sair de 
casa. 

• Apoio aos dois Agrupamentos de Escolas na entrega de fichas aos alunos do 1º ciclo, 
que não possuam meios informáticos.   

• Empréstimo de computadores a filhos de funcionários da Junta de Freguesia, os 
quais não possuem computador para acederem às aulas por videochamada. 

• Garantia das condições necessárias à segurança dos trabalhadores, através da 
aquisição de equipamento de proteção individual (desinfetante gel, máscaras, luvas, 
viseiras, outros produtos).

• Realização de desinfeção das ruas, passeios, abrigos de autocarro, contentores por 
todas as localidades da freguesia.

• Realização de desinfeção diária das zonas circundantes ao Centro de Saúde, 
Tribunal, quarteirões de comércio e farmácias. 

• Reforço de quatro trabalhadores nas ruas para sensibilização quer do 
distanciamento quer da não concentração de pessoas na via pública.

• Afetação de dois fiscais que, em articulação com a PSP de Loures, realizam ação de 
sensibilização junto dos espaços comerciais da Freguesia.  

• Circulação de um carro de som a sensibilizar as pessoas a permanecerem em casa e 
a noticiar a ajuda com o projeto Uns pelos Outros.

• Encerramento do atendimento presencial da Junta de Freguesia.

• Em regime de rotatividade, 50% dos trabalhadores da sede da Junta de Freguesia 
permanecem em casa e sempre que possível realizam as suas tarefas por 
teletrabalho.   

• Implementação de jornada contínua aos trabalhadores afetos à limpeza urbana, 
jardins, obras e recolha de monos. 

• Restrições de acesso ao Mercado Municipal.

• Suspensão de todos os eventos públicos agendados. 
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