
Autarquias?
O que são as

A JUNTA VAI À ESCOLA



A Constituição da República Portuguesa
refere que a organização democrática do Estado
compreende a existência de autarquias locais,

as quais são pessoas coletivas territoriais
dotadas de órgãos representativos

e que visam a prossecução de interesses próprios
das populações.

No continente, as autarquias locais são
as freguesias, os municípios e as regiões

administrativas.

Atualmente existem

3.091 freguesias
308 municípios

No concelho de Loures existem

10 freguesias



LOUSA

FANHÕES

BUCELAS

SANTO ANTÃO
E SÃO JULIÃO DO TOJAL

SANTA IRIA DE AZÓIA
SÃO JOÃO DA TALHA

E BOBADELA

SACAVÉM
E PRIOR VELHO

MOSCAVIDE
E PORTELA

SANTO ANTÓNIO
DOS CAVALEIROS

E FRIELAS

LOURES

CAMARATE, UNHOS
E APELAÇÃO



Como se
organizam as
autarquias? As autarquias

são constituídas por Assembleias
(assembleias de freguesia
e assembleias municipais)

que são órgãos deliberativos,
com pessoas eleitas que discutem
e votam os assuntos importantes
para a população de um território.

Os outros órgãos chamam-se
Executivos e são eles

que governam o território.
Nas freguesias, o órgão executivo

chama-se Junta de Freguesia
e nos concelhos chama-se

Câmara Municipal.



As assembleias de freguesia e as
assembleias municipais reúnem, pelo
menos, 5 vezes por ano. As juntas de
freguesia e as câmaras municipais
reúnem normalmente de 15 em 15 dias.
As pessoas eleitas que fazem parte das
juntas de freguesia são o Presidente e
os Vogais. Um dos vogais tem tarefas
como Secretário(a) e outro como
Tesoureiro(a).
As pessoas eleitas para as câmaras
municipais são o Presidente e os
Vereadores.
Em cada assembleia de freguesia
ou assembleia municipal existe
um Presidente que é ajudado
por 2 Secretários que organizam
os trabalhos.
As restantes pessoas eleitas
chamam-se membros da assembleia.

Edifício da
Câmara Municipal
de Loures



Há muito trabalho a fazer nas freguesias,
em diversas áreas: espaço público, ambiente,
limpeza, educação, cultura, desporto,
ação social, entre outras.

Alguns exemplos do que faz
a Junta de Freguesia de Loures:
Avaria-se uma torneira na vossa escola,
é a Junta de Freguesia de Loures que vem
proceder à sua reparação; as ruas são varridas
por trabalhadores da Junta de Freguesia;
a manutenção dos parques infantis é efetuada
pela Junta de Freguesia.
Também as escolas de música, os clubes
de futebol ou outras instituições são apoiadas
financeiramente pela Junta de Freguesia.
O trabalho da Junta de Freguesia de Loures
tem influência na tua vida, na vida da tua
família, na tua escola, no local onde vives
e muito mais!

O que faz
uma junta de
freguesia?



MIGARRINHOS

MONINHOS BAIRRO NOVO
DE PALHAIS

SÃO SEBASTIÃO
DE GUERREIROS

A-DOS-CÃOS

BAIRRO
DA MILHARADA

PALHAIS

SETE CASAS

INFANTADO

MEALHADA

LOURES

A-DOS-CALVOS

PAI JOANES

TOJALINHO

BOTICA

FONTE SANTA

PINHEIRO DE LOURES

BAIRRO
VITÓRIA

MONTEMOR

BOLORES

PONTE
DE LOUSA TORRE

DOS TROTES

MURTEIRA

BARRO

MAFRA

SINTRA

ODIVELAS

LOUSA

SANTO ANTÃO
E SÃO JULIÃO DO TOJAL

SANTO ANTÓNIO
DOS CAVALEIROS

E FRIELAS

Área:

32,82 km2

Residentes:

30.258
(censos de 2021)

Freguesia
de Loures



Capelas em algumas localidades, como a de
Santo Amaro, em A-dos-Cãos; Nossa Senhora
da Saúde, em Montemor; Nossa Senhora
da Redonda, em A-dos-Calvos; Santa Petronila,
na Murteira e Oratório do Senhor Jesus
dos Desamparados, no Tojalinho.

Palácio do Correio Mor que tem origem numa
quinta adquirida no início do século XVII,
pela família Gomes da Mata, grandes
negociantes de Lisboa.

E muitos outros edifícios
e quintas com valor patrimonial.

Igreja de Santa
Maria de Loures
Foi construída
no século XVI
e é classificada
como monumento
nacional, desde
1910.

A tua freguesia é muito
rica em património:

Património Cultural
Construído



Biblioteca Municipal
José Saramago

Arquivo Municipal
de Loures

Galeria Municipal
Vieira da Silva

Piscinas Municipais
de Loures

Pavilhão
Paz e Amizade

Palácio
dos Marqueses da Praia

e Monforte



Agora que já sabes melhor
o que são as autarquias e o que elas
fazem, não te esqueças que é muito

importante:

Ter ideias, participar, apresentar
propostas, criticar o que não está bem,
concorrer às eleições, ser eleito, isto são
direitos alcançados com a Revolução

de 25 de Abril de 1974.

São muitas as formas da Câmara
Municipal, da Junta de Freguesia ou
Assembleia ouvirem a tua voz e a de
todos – Aqui os Cidadãos tem Voz!

Todas as pessoas têm o direito
a dar a sua opinião sobre a vida

no seu concelho e na sua freguesia.

Aqui
os cidadãos
têm voz!



Participando nas reuniões
das assembleias, juntas ou câmara.
Qualquer pessoa pode assistir
a estas reuniões e Tu Também!
Podes apresentar ideias, fazer
críticas e apresentar necessidades.

Em dias próprios os eleitos
(Presidente, Vereadores e Vogais)
estão disponíveis para atender os
cidadãos e falarem de assuntos
que necessitam de resolução.
Na nossa Junta de Freguesia,
os eleitos vão muitas vezes às
localidades para ouvir e conversar
sobre os sítios onde vivem.

Tu também podes pedir uma
reunião!

No serviço de atendimento da
Junta de Freguesia de Loures
também podes tratar de outros
assuntos, como por exemplo, pedir
autorização para colocar uma
esplanada na via pública
ou para realizar uma festa em
recinto fechado ou aberto ou para
colocar publicidade na fachada
de uma loja.

Podes enviar um email ou uma
carta para a Junta de Freguesia
de Loures para pedir uma reunião,
apresentar uma ideia ou sugestão.

O importante é participares!

E podes fazê-lo
de várias formas:




