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INSTALAÇÃO 
DOS ÓRGÃOS 
DO MUNICÍPIO 

 
 

Instalação dos Órgãos do Município, 
na sequência do ato eleitoral 

para eleição 
dos Órgãos das Autarquias Locais 
realizado em 1 de outubro de 2017 

 
20 de outubro de 2017 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Nos termos do disposto nos Artigos 44.º e 60.º da 
Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação 
conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 
em cerimónia realizada no Pavilhão Paz e 
Amizade, em Loures, no dia 20 de outubro de 
2017, presidida pela Senhora Presidente cessante 
da Assembleia Municipal, Dr.ª Fernanda Maria 
Cardoso Santos, foram instaladas a Assembleia 
Municipal e a Câmara Municipal. 
 

Tomaram posse os seguintes membros da 
Assembleia Municipal: 
 
 

 
PS - Partido Socialista 
 
 
 
Ricardo Jorge Colaço Leão 

 
 
 
 
 
Jorge Daniel Sousa 
Moreira da Silva 

 
 
 
 
Paula Alexandra Flora 
da Costa Magalhães Bernardo 

 
 
 
 
 
Daniel Vitorino Bernardo Lima 

 
 
 
 
 
Carlos Miguel Dias Moreira 

 
 
 
 
 
Maria de Lurdes Mendes Ferreira 
Gonçalves 

 
 
 
 
 
Tiago Pereira da Silva Abade 

 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 14 
 

20 de OUTUBRO 
de 2017 

 
 
 
 

6 

 

 
 
João Pedro Esteves Lourenço 

 
 
 
 
 
Raquel Filipa Rodrigues Duarte 

 
 
 
 
 
Álvaro Soares da Cunha 

 
 
 
 
 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro 

 
 
 
 
 
Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso 

 
 
 
 
 
Renato Joaquim Alves 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação)  
 
 
 
Ricardo Jorge Monteiro Lima 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela)  
 
 
 
Carlos Manuel Alves Gonçalves 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho)  
 
 

Nuno Filipe Ferreira dos Santos 
Leitão 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela)  

 
 
Glória Maria Trindade 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas) 

 
 
 
 
 

 
CDU - Coligação Democrática Unitária 
PCP-PEV 
 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes 

 
 
 
 
 
Fernanda Maria Cardoso Santos 

 
 
 
 
 
Francisco Joaquim Lourenço 
Pereira 

 
 
 
 
 
Maria de Fátima Amaral 

 
 
 
 
 
Carlos Manuel do Carmo Gomes 
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Bruno Alexandre Caçador Simão 

 
 
 
 
 
Beatriz Goulart da Silva Pinheiro 

 
 
A eleita Beatriz Goulart da Silva Pinheiro não 
compareceu à Sessão, tendo informado a 
ausência. 
 
 
 
 
João Paulo Melo Simões 

 
 
 
 
 
Mário Rui Pedroso Pina 

 
 
 
 
 
Ana Maria da Conceição Duarte 
da Mata 

 
 
A eleita Ana Maria da Conceição Duarte da Mata 
não compareceu à Sessão, tendo justificado a 
ausência. 
 
 
 
 
Carlos Manoel Viana da Cunha Luz 

 
 
 
 
 
Élio Alexandre Capricha Matias 
(Presidente da Junta de Freguesia 
de Bucelas) 

 
 
 

 
Jorge Manuel Duarte Simões 
(Presidente da Junta de Freguesia 
de Fanhões) 

 
 
 
 
Augusto Manuel de Jesus Glória 
(Presidente da Junta de Freguesia 
de Loures) 

 
 
 
 
João da Silva Florindo 
(Presidente da Junta 
da União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal) 
  

 
 
 
 

 
Coligação “Primeiro Loures” 
PPD/PSD Partido Social Democrata 
PPM Partido Popular Monárquico 
 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade 

 
 
O eleito Ricardo da Cunha Costa Andrade não 
compareceu à Sessão, tendo justificado a 
ausência. 
 
 
 
 
Vítor Manuel da Conceição Santos 

 
 
 
 
 
Sara Raquel Bordalo Gonçalves 
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Tiago Miguel Galão Mendonça 

 
 
 
 
 
Pedro Henrique Godinho Barreira 
Castanheira Lopes 

 
 
 
 
 
Ana Isabel Serras dos Santos 
Graça 

 
 
 
 
 
Bruno Miguel de Oliveira Nunes 

 
 
 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista 
(Presidente da Junta de Freguesia 
de Lousa) 

 
 
 
 
 

 
BE - Bloco de Esquerda 
 
 
 
Carlos Luís da Costa Gonçalves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza 
 
 
 
Ana Sofia Correia da Silva 

 
 
 
 
 

 
CDS-PP - Partido Popular 
 
 
 
Lizette Braga do Carmo 

 
 
 
 
 

Pela Senhora Presidente cessante da Assembleia 
Municipal foi proferida a seguinte alocução: 

 

 
 

Senhor Presidente da Câmara Municipal 
 
Senhoras e Senhores Vereadores 
 
Senhora e Senhores Presidentes de Junta 
 
Caros(as) eleitos(as) da Assembleia Municipal, 
das Assembleias e Juntas de Freguesia aqui 
presentes 
 
Caros convidados 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
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Encerramos hoje mais um ciclo autárquico com a 
tomada de posse dos novos eleitos para a 
Assembleia e Câmara Municipal. Durante estes 
quatro anos tive a honra de presidir a este órgão 
tão importante do Poder Local que, conjuntamente 
com as Assembleias de Freguesia, é ainda um 
dos mais ignorados e desconhecidos. Desde logo 
um objetivo definido no início do mandato foi 
combater esse desconhecimento e promover a 
aproximação dos eleitos aos eleitores pelos meios 
possíveis e ao dispor da Assembleia. 
 
A realização de dez assembleias municipais 
descentralizadas ao longo do mandato, sempre 
em articulação com a Câmara e com as Juntas de 
Freguesia, levando os eleitos até aos eleitores, 
procurando auscultar a sua opinião e sentir 
verdadeiramente os problemas das populações, 
dando-lhes oportunidade de serem ouvidos e 
verem as suas questões respondidas foi uma 
dessas medidas. 
 
A gravação vídeo de todas as sessões, a sua 
transmissão em streaming, via Youtube, como é o 
caso de hoje, desta Sessão que está a ser 
transmitida, e a sua disponibilização no sítio 
Internet, permitiram aos que não podem ou não 
conseguem assistir às reuniões ter acesso não só 
ao conteúdo das mesmas, mas efetivamente ver e 
ouvir o que ali se passou. 
 
Com estas duas medidas, simples e eficazes, 
tentámos aproximar os eleitos dos eleitores, 
tornando este órgão na verdadeira casa da 
democracia e da cidadania que está na sua 
génese. A Assembleia Municipal esteve ainda 
mais presente na vida do concelho, participando 
não só em iniciativas institucionais do município, 
mas também nas dos diversos tipos de 
movimentos associativos. 
 
A resposta às questões colocadas pelos 
munícipes na parte reservada ao público alterou-
se positivamente, passando estes a obter resposta 
às suas dúvidas e reclamações de modo imediato, 
o que até aí não acontecia. 
 
Não sendo de forma alguma ainda o necessário 
para dar a visibilidade e importância que este 
órgão merece, este esforço teve contudo o 
reconhecimento de quem durante estes quatro 
anos contactou com a Assembleia Municipal. 
 
Desde já quero deixar aqui um agradecimento 
público a todos os funcionários do Município que, 
com a sua pronta disponibilidade e colaboração, 
tornaram possível a realização de iniciativas como 
as assembleias descentralizadas, os debates, as 
comemorações do 25 de Abril. 

A eles, e em particular aos funcionários que 
constituem o núcleo de apoio à Assembleia, um 
obrigado muito especial. 
Sem vós nada do que referi teria sido possível. 
Sem vós a Assembleia não funcionaria do modo 
eficaz e eficiente como funciona. 
Sempre souberam responder a tudo o que foi 
solicitado e superaram expetativas. 
Souberam responder a um acréscimo de trabalho 
durante este mandato e estiveram sempre 
disponíveis quer para as alterações ao modo de 
funcionamento, quer para, com os vossos 
contributos e sugestões, melhorar o 
funcionamento deste órgão. 
 
A todos os funcionários do município, um grande 
aplauso. 
 
Uma palavra especial de apreço e de 
reconhecimento também para os eleitos que 
cessaram funções e contribuíram com a sua 
postura e atitude para a qualidade da discussão 
de assuntos importantes para o nosso concelho. É 
com estas atitudes que contribuímos 
decisivamente para a melhoria de vida das 
populações e não com posturas de entrave, 
bloqueio ou de desdém por opções diferentes das 
nossas e que nem sequer nos damos ao trabalho 
de escutar e ponderar. 
 
Foi uma enorme responsabilidade presidir a este 
órgão devido à importância que esta Assembleia 
tem. É preciso não esquecer que é aqui, neste 
órgão deliberativo e fiscalizador por excelência, 
que reside uma parte ainda significativa da 
responsabilidade dos destinos do nosso concelho. 
Não tendo funções executivas como a Câmara, e 
consequentemente muito menor visibilidade, é à 
Assembleia Municipal que cabe analisar e votar 
muitos documentos fundamentais para a gestão 
do nosso território, aqueles que decidem onde, 
quando e como a Câmara aplica os recursos de 
que dispõe ao serviço da população. 
 
É ainda a este órgão que cabe o dever de 
fiscalizar se a Câmara e o Poder Central 
cumpriram ou não aquilo a que se 
comprometeram e exigir que o façam se 
necessário. 
 
É igualmente aqui que as propostas e 
recomendações para melhorar a eficácia e 
eficiência da Câmara podem e devem ser 
apresentadas. 
 
É neste órgão que os eleitos diretos e os 
presidentes de junta podem e devem colocar 
questões à Câmara sobre a sua ação e problemas 
que surjam nas freguesias. 
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Mas é também aqui que os habitantes deste 
concelho podem e devem colocar questões que 
considerem pertinentes e de interesse municipal 
que queiram ver respondidas, fazendo ouvir a sua 
voz. 
 
Mas para que tudo isto se concretize a 
colaboração e trabalho de todos os eleitos é 
fundamental. 
 
A discussão das matérias aqui trazidas não se 
pode prender apenas a meras ações retóricas, 
mas deve ser devidamente apreciada e votada em 
conformidade. 
 
Mais do que um mero esgrimir de posições 
políticas diferentes, legítimas e legitimadas pelo 
voto popular que aqui nos colocou, o trabalho em 
prol das populações deverá sempre e em todos os 
momentos nortear a nossa ação. 
 
Esse deve ser o primeiro objetivo de todos os 
eleitos. 
 
Damos assim, portanto, hoje, início a um novo 
processo decorrente da nossa democracia, em 
que as autarquias são o elemento de maior 
proximidade entre os eleitos e os eleitores, 
proximidade essa que se viu e se vê cada vez 
mais em risco devido aos ataques sucessivos ao 
Poder Local, de que a agregação das freguesias 
em 2013 e a oportunidade adiada de reposição 
das mesmas ainda este ano, é um exemplo, assim 
como o sucessivo desrespeito pelo cumprimento 
integral da Lei das Finanças Locais, o ataque à 
autonomia das câmaras municipais, em que sob a 
capa de uma pseudo descentralização de 
competências se tenta tornar estes órgãos em 
meras “correias“ dependentes do Poder Central. É 
preciso reafirmar o caráter distintivo do Poder 
Local no nosso aparelho político, em que os seus 
eleitos são quem está efetivamente mais próximo 
da população, quem ouve os seus problemas e 
anseios, quem lhe procura responder, mesmo 
quando não são da sua competência, quem a 
acompanha nas lutas e reivindicações por mais e 
melhores condições de vida. 
 
Termino esta última intervenção enquanto 
presidente da Assembleia Municipal de Loures 
fazendo votos de que este mandato seja uma 
forma saudável de exercício democrático e de 
colaboração entre as diversas forças políticas aqui 
representadas. Que demonstremos que o 
descrédito que muitas vezes quem exerce 
responsabilidades políticas enfrenta não tem razão 
de ser e se possa dizer que Loures tem gente que 
põe os interesses da sua população acima e à 
frente dos seus ou de quaisquer meras manobras 

ou objetivos políticos que terão sempre como 
resultado não responder ao que é necessário e 
fundamental: tornar o nosso Concelho melhor para 
viver, estudar, trabalhar. 
 
 
Viva Loures! 

 
 
 
 

Tomaram posse os seguintes membros da 
Câmara Municipal: 
 
 

 
CDU - Coligação Democrática Unitária 
PCP-PEV 
 
 
 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
 
 
Paulo Jorge Piteira Leão 

 
 
 
 
 
Maria Eugénia Cavalheiro Coelho 

 
 
 
 
 
António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme 
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PS - Partido Socialista 
 
 
 
Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes 

 
 
 
 
 
Nuno Ricardo da Conceição Dias 

 
 
 
 
 
Maria Rita Colaço Leão 

 
 
 
Por renúncias aos mandatos apresentadas pelo 
eleito João Pedro de Campos Domingues e por 
Maria Manuela Ferreira Afonso Gonçalves (cidadã 
melhor posicionada na lista), nos termos do 
disposto no Artigo 76.º da Lei Orgânica n.º 1/2001, 
de 14 de agosto, na redação conferida pela Lei 
Orgânica n.º 1/2017, de 2 de maio, e Lei Orgânica 
n.º 2/2017, de 2 de maio, tomou posse António 
Manuel Lopes Marcelino. 
 
 
 
António Manuel Lopes Marcelino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coligação “Primeiro Loures” 
PPD/PSD Partido Social Democrata 
PPM Partido Popular Monárquico 
 
 
 
André Claro Amaral Ventura 

 
 
 
 
 
Nuno Miguel Ribeiro 
de Vasconcelos Botelho 

 
 
 
 
 
Ivone de Fátima 
da Cunha Gonçalves 

 
 
 
 
 

Pelo Sr. Presidente eleito da Câmara Municipal foi 
proferida a seguinte alocução: 

 

 
 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal 
cessante, senhores e senhoras Vereadores, 
senhores eleitos da Assembleia Municipal, 
senhores e senhoras Presidentes de Juntas de 
Freguesia eleitos e cessantes e outros autarcas 
municipais e de freguesia cessantes, senhores 
autarcas presentes de outros municípios e 
freguesias 
 
Senhores cabeças de lista à Câmara 
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Senhor Mandatário da CDU 
 
Senhores anteriores Autarcas 
 
Senhor Secretário Estado do Ambiente 
 
Senhor Presidente da CCDR-LVT 
 
Senhores Dirigentes sindicais e representantes de 
trabalhadores 
 
Senhores Dirigentes e representantes de 
coletividades, associações, IPSS, bombeiros, 
entidades religiosas e outras entidades públicas e 
privadas 
 
Senhores Empresários, outras personalidades 
 
Senhoras e senhores 
 
 
A todos saúdo e agradeço terem querido estar 
presentes na posse dos órgãos municipais para 
um novo mandato. 
 
Saúdo democraticamente todos os eleitos para os 
órgãos do município e das freguesias do concelho, 
desejando a todos um mandato que contribua para 
o progresso do nosso território e melhoria da 
qualidade de vida da nossa população. 
 
Saúdo particularmente e com amizade a Sra. 
Presidente da Assembleia Municipal cessante, 
Fernanda Santos, pelo inquestionável empenho e 
dedicação que pôs no desempenho dessa 
exigente função, que contribuiu sem dúvida para o 
reforço do prestígio deste órgão, a sua maior 
proximidade com a população e o seu 
envolvimento na definição das linhas estratégicas 
para o concelho. 
 
Saúdo igualmente o primeiro candidato da lista 
mais votada à Assembleia Municipal e na sua 
pessoa reafirmo a todos os eleitos nesse órgão o 
nosso empenho numa cooperação institucional 
plena, no respeito pelas suas competências 
próprias. 
 
Saúdo especialmente os trabalhadores do 
município, a grande força transformadora da 
realidade do concelho, em quem depositamos a 
confiança de, ao nosso lado, construírem um 
concelho cada vez melhor. 
 
 
Minhas senhoras e meus senhores 
 
 

O início de um novo mandato autárquico é sempre 
e em qualquer circunstância, o início de um novo 
ciclo político. E neste caso também assim o é. A 
CDU mantém-se no plano nacional como a grande 
força de esquerda no poder local, reafirmando 
assim um percurso de muitos anos, amplamente 
reconhecido pelas populações. 
 
Iniciamos um novo mandato com um quadro 
político e institucional diferente. Um quadro que é 
marcado por um fator central e inquestionável – a 
CDU ganhou as eleições e o seu programa foi 
sufragado pela população para ser aplicado no 
município! Ganhou com mais votos e com uma 
maior diferença em relação à segunda força 
política mais votada para a Câmara Municipal. 
 
A população de Loures entendeu assim renovar a 
confiança na CDU e a legitimação do seu mandato 
e da sua gestão. Tal como no mandato anterior, 
tudo faremos para que essa confiança seja 
inteiramente respeitada nos próximos quatro anos. 
 
Assinalámos recentemente os 40 anos das 
primeiras eleições para o poder local democrático 
e continuamos a considerar que um dos mais 
importantes elementos da vitalidade desta 
importante conquista de Abril é a pluralidade 
representativa dos órgãos e a prática de diálogo e 
consenso que dela decorre. 
 
A nossa conceção do poder local é a de 
considerar como uma mais-valia a gestão 
participada por outras forças políticas, seja em 
maioria ou em minoria, como aconteceu em 
muitos mandatos anteriores neste concelho. 
Também agora gostaríamos que isso tivesse 
acontecido. Desta vez isso não foi possível na 
arrumação das forças da Câmara Municipal, por 
um lado porque em relação à coligação de direita 
isso foi inviabilizado pelo seu posicionamento 
político na campanha eleitoral; por outro lado 
porque o PS não esteve recetivo para concretizar 
essa participação em funções executivas. 
 
Assumiremos por isso todas as responsabilidades 
do município, firmando desde já o compromisso, 
como aliás fizemos no mandato que agora 
termina, de considerar as opiniões das restantes 
forças políticas na Câmara e de manter um 
relacionamento de diálogo construtivo seja com a 
Assembleia Municipal, seja com as freguesias. 
 
Podemos dizer com toda a legitimidade que a 
nossa aliança fundamental é, como sempre, com o 
povo do concelho, que o nosso entendimento é 
com os trabalhadores do município, que o nosso 
compromisso é com mais progresso e 
desenvolvimento para Loures. 
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Exerceremos um mandato mantendo a nossa 
marca própria, de trabalho, honestidade e 
competência e reforçando os nossos princípios de 
proximidade, transparência e participação. 
 
Depois do forte incremento aos mecanismos de 
participação que levámos a efeito no mandato que 
agora termina, vamos neste mandato desenvolver 
novas formas de proximidade, seja em relação aos 
eleitos, seja aos próprios serviços do município. 
 
O mandato que agora termina foi o tempo da 
recuperação financeira, estrutural e do prestígio e 
credibilidade da câmara. A mudança com que nos 
comprometemos há quatro anos cumpriu-se 
amplamente. 
 
Prova disso é que hoje não estão no centro do 
debate político, nem a dívida a fornecedores do 
município, nem a privatização e destruição dos 
SIMAR, nem o desinvestimento em pessoal e 
equipamentos para a recolha dos resíduos, nem a 
ausência de uma política cultural ou até de Festas 
do Concelho. 
 
Hoje já não se fala do tratamento discriminatório 
das freguesias, da proliferação da precariedade 
dos contratos de emprego e inserção, da ausência 
de fardamentos e equipamentos de proteção 
individual para os trabalhadores. 
 
Hoje já ninguém se lembra que a GesLoures 
estava à beira do encerramento e que a Loures 
Parque praticava uma política indiscriminada de 
bloqueios e reboques. 
 
Hoje o concelho de Loures já não é conhecido por 
razões de promiscuidade ou de mau uso dos 
meios públicos pelos eleitos. 
 
Fez-se a mudança e agora é preciso continuá-la! 
O próximo mandato será o do aprofundamento e 
concretização de projetos e investimentos 
estratégicos, da consolidação das políticas 
iniciadas nos últimos anos e da imagem de 
qualidade e seriedade que está justamente 
associada à nossa gestão autárquica. 
 
Sabemos que provavelmente o próximo mandato 
poderá ficar marcado por alterações profundas no 
quadro de funcionamento e competências das 
autarquias locais, cujas perspetivas nos suscitam 
fortes preocupações. Não porque tenhamos receio 
ou incapacidade de gerir mais competências, mas 
porque as condições até agora perspetivadas para 
essa transferência de responsabilidades, não 
garantem os necessários recursos para as 
desempenhar de forma a melhorar os serviços 
públicos e a vida das populações. Prova disso é a 

continuada situação de incumprimento da lei das 
finanças locais, ela própria já desvalorizada por 
governos anteriores. 
 
Pela nossa parte, estaremos na primeira linha da 
defesa do poder local democrático, da sua 
qualificação e dos seus recursos. 
 
Nos próximos anos vão também ser tomadas 
decisões da maior importância para os reformados 
e os trabalhadores, em particular os da 
administração local. Seremos sempre agentes 
políticos empenhados na melhoria de salários, 
reformas e pensões, direitos e condições de vida. 
 
Nesse sentido, o estabelecimento dos 600 euros 
como salário mínimo já em janeiro, um mais rápido 
descongelamento das carreiras da administração 
pública, acompanhado de aumentos salariais 
justos, ou o há muito aguardado subsídio de 
insalubridade, penosidade e risco para os 
trabalhadores da administração local com funções 
específicas, são avanços essenciais para uma 
vida melhor para todos e também para a melhoria 
dos serviços prestados às populações. 
 
 
Minhas senhoras e meus senhores 
 
Depois de termos cumprido os compromissos que 
assumimos há quatro anos, voltámos a tratar com 
seriedade os compromissos eleitorais para o novo 
mandato, não prometendo o que não será possível 
cumprir. 
 
Temos afirmado que a questão dos transportes 
públicos assume particular importância na vida 
das populações do concelho de Loures. Essa 
nossa prioridade, bem patente na petição pela 
extensão da rede de metro no concelho, tem vindo 
progressivamente, e ainda bem, a ser 
acompanhada pelas restantes forças políticas e 
continuará no topo das nossas preocupações no 
mandato que agora se inicia. 
 
Registamos aliás que, se há um ano atrás a 
extensão do Metro no concelho era para muitos 
irrelevante, com a intervenção política da Câmara, 
hoje, todos, desde as forças políticas 
representadas na Câmara de Lisboa até ao 
Primeiro-Ministro, a consideram essencial no 
quadro metropolitano dos transportes públicos. 
 
E para além da questão do Metro, queremos mais 
serviço da Carris, cuja gestão foi indevidamente 
entregue em exclusivo à Câmara de Lisboa, em 
particular no centro de Camarate e em Sacavém. 
Queremos melhores ligações rodoviárias dentro 
do concelho, em particular para permitir um 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 14 
 

20 de OUTUBRO 
de 2017 

 
 
 
 

14 

 

acesso direto quer ao hospital, quer aos centros 
de saúde, quer à sede de concelho, com horários 
e condições adequadas à vida e às necessidades 
das pessoas. 
 
E queremos transportes mais baratos, um passe 
social que abranja todos os operadores e a 
redefinição das coroas, corrigindo evidentes 
incongruências e garantindo que todo o concelho 
fique incluído na coroa 2. 
 
Exigimos melhores condições de efetivos, viaturas 
e outros meios para as forças de segurança do 
nosso concelho, para que possam de forma mais 
eficaz desempenhar as suas importantes funções, 
muitas vezes em interligação com a própria 
intervenção da Câmara. 
 
Na vida das populações também os SIMAR têm 
um papel decisivo. Salvámos aquela estrutura da 
privatização ou implosão e melhorámos em muito 
o seu funcionamento, seja no atendimento ou na 
parte operacional. Mas agora é preciso ter uma 
maior ambição, que permita aos SIMAR dar um 
grande salto em frente, em particular na 
capacidade de investimento na renovação das 
redes de águas, na recolha de monos e noutros 
aspetos a necessitar de melhoria. 
 
Neste mandato e já nos próximos meses iniciar-
se-á também a obra de reparação do Caneiro de 
Sacavém e de resolução do problema das cheias 
na zona baixa daquela cidade, uma obra apoiada 
por fundos comunitários e em que a Câmara 
investirá até três milhões de euros, resolvendo um 
problema de muitas décadas. 
 
Manteremos uma política de alívio responsável e 
sustentado da fiscalidade municipal, para além de 
mantermos a aposta nos incentivos à reabilitação 
urbana, já em vigor um pouco por todo o concelho. 
 
Continuaremos a reforçar o município com mais 
trabalhadores, investindo continuamente na 
melhoria das suas condições e equipamentos de 
trabalho. 
 
Manteremos o trabalho com as freguesias, 
avaliando a experiência dos últimos anos, não 
descurando a fiscalização das competências 
delegadas e do respetivo financiamento, como 
aliás estamos legalmente e moralmente obrigados 
a fazer. Não abdicaremos de exigir que seja dada 
a hipótese de reverter as agregações feitas pelo 
governo anterior, nos casos em que essa seja a 
vontade das populações e dos respetivos órgãos 
autárquicos. 
 

Manteremos uma política de aposta no 
investimento, designadamente na rede viária, em 
escolas, dando seguimento às várias escolas 
construídas ou reconstruídas neste mandato, nos 
espaços verdes e considerando também aqui a 
manutenção adequada dos equipamentos e 
espaços municipais, para que possam plenamente 
desempenhar as suas funções. 
 
Apostaremos na requalificação do espaço público 
e na melhoria da oferta e do ordenamento do 
estacionamento. 
 
Continuaremos a desenvolver a revitalização dos 
centros urbanos. 
 
Continuaremos a intervir e a apoiar na área da 
integração social, com destaque para a oferta de 
Centros de Atividades Ocupacionais, 
acrescentando ao que finalmente já abriu no 
concelho; para a inclusão no ensino, através do 
apoio em material escolar; ou para o plano de 
acessibilidades e eliminação de barreiras 
arquitetónicas já em execução. 
 
Manteremos e aprofundaremos a aposta na área 
do ambiente, seja na preservação dos espaços – 
caso em que a intervenção nas linhas de água 
continuará a ter grande importância (aprovado 
financiamento ao projeto Valor rio) – seja pela 
aposta em zonas de fruição da natureza, como 
serão os casos da frente ribeirinha do Tejo e do 
parque da Várzea. 
 
Manteremos a aposta no património, estando já 
garantido o financiamento para a recuperação do 
Palácio Valflores, em Santa Iria de Azóia, metade 
de fundos comunitários e metade do orçamento 
municipal. 
 
Continuaremos a ser uma referência metropolitana 
na cultura e no desporto, seja incentivando a 
generalização da fruição da cultura e da prática 
desportiva, seja apoiando a criação artística. É 
tempo aliás de iniciar o processo para virmos a ter 
um centro cultural digno desse nome no concelho. 
 
É preciso dar passos sólidos na desburocratização 
e na melhoria e descentralização do atendimento 
aos munícipes, incluindo como reforço das 
ferramentas de atendimento eletrónico. 
 
Continuaremos a forte aposta na dinamização da 
atividade económica, que tendo produzido já 
resultados muito significativos, lançou ainda mais 
sementes para melhores resultados no futuro, 
aproveitando as potencialidades do nosso território 
e o relacionamento de excelência da 
administração municipal com o tecido económico, 
as empresas e os empresários. 
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Continuaremos a ser com muito orgulho um 
concelho que valoriza a diversidade e que 
promove a inclusão, único caminho para uma 
sólida coesão social. 
 
No campo da Proteção Civil, não podemos, 
porque ninguém pode, garantir a ausência de 
catástrofes naturais, mas temos de poder garantir 
que as estruturas públicas funcionam para as 
prevenir e para lhes dar resposta. As pessoas têm 
de saber que o Estado está organizado de forma 
adequada para esse objetivo. Pela nossa parte 
aumentámos as verbas no apoio aos bombeiros 
em 12,5% neste mandato, o que é para continuar; 
criámos um regulamento de incentivo ao 
voluntariado dos bombeiros, a deliberar 
proximamente pela Assembleia Municipal; 
reorganizámos e equipámos o Serviço Municipal 
de Proteção Civil, um esforço que é também para 
continuar. Há ainda muito para fazer, mas 
estamos convictos de ter dado passos 
importantes, aliás valorizados por todos os 
agentes relevantes nesta área. 
 
 
Sabemos ao que vimos. 
 
Vimos para cumprir o nosso programa e tudo 
faremos para que isso aconteça. 
 
Conhecemos o quadro político. Já provámos que 
sabemos negociar, procurar consensos e pontos 
convergentes. Esse é o caminho que preferimos. 
 
Mas que ninguém tenha dúvidas de que quando 
isso não for possível, também sabemos combater. 
Quando for preciso fazer o combate político cá 
estaremos e vamos fazê-lo! 
 
Estamos com confiança reforçada, alicerçada na 
qualidade do trabalho feito e na perspetiva do 
trabalho futuro. Não recuaremos perante nenhuma 
dificuldade. 
 
Pela minha parte estou cheio de força e vontade 
para continuar, neste desafio apaixonante que é 
ser Presidente da Câmara Municipal de Loures. 
Terminam quatro anos de muito trabalho e forte 
empenhamento, mas também de aprendizagem. 
 
Os próximos quatro continuarão a ser de grande 
disponibilidade para ouvir e debater os problemas 
e as soluções, mas também de uma grande 
determinação para alcançar os objetivos e 
concretizar os projetos. 
 
 
Podem contar connosco! 
 

Vamos ao trabalho! 
 
Viva o concelho de Loures! 
 
Viva o Poder Local Democrático! 

 
 
 


