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Moção
Pela extensão do Metropolitano ao concelho de Loures
O desenvolvimento de qualquer concelho passa pela existência de um conjunto de infraestruturas, nomeadamente viárias, que potenciem a sua capacidade de atracção de novos
investimentos e que permitam que a população residente veja as suas necessidades de
mobilidade asseguradas. Uma rede de transportes públicos eficaz é essencial para o bem-estar
dos cidadãos, contribuindo não apenas para o descongestionamento da rede viária, mas
fundamentalmente para uma melhor qualidade de vida e um melhor ambiente.
Em 17 de Julho de 2009, foi apresentado na cidade de Loures, pelo Governo e pelo Presidente
da Câmara de Loures, o alargamento da rede de metropolitano a este concelho. Feita em
vésperas de eleições legislativas e autárquicas, previa a extensão do Metro a Santo António
dos Cavaleiros, Loures, Portela e Sacavém. Esta apresentação, feita em pleno ciclo eleitoral,
suscitou de imediato dúvidas quanto à sua concretização futura por parte da CDU.
Infelizmente, o tempo tem vindo a confirmar essas apreensões.
Em 2010, a proposta de PROTAML não incluiu o alargamento do metropolitano a Loures.
Mais recentemente o Presidente do Conselho de Administração do Metropolitano fez
declarações públicas manifestando a intenção de abandonar, ou recalendarizar, a execução do
Metro no concelho e circunscrevendo o alargamento da rede à cidade de Lisboa, deixando
assim cair a chegada deste meio de transporte a várias localidades do nosso município.
A confirmar-se este abandono, trata-se de uma situação altamente lesiva para a população do
Concelho de Loures, não podendo os seus representantes eleitos deixá-la passar em claro sem
qualquer resposta.
Assim os eleitos da Assembleia Municipal de Loures decidem:
1. Repudiar a forma como o processo de alargamento da rede de Metro a várias localidades do
concelho de Loures tem vindo a ser tratado, ludibriando as justas expectativas da população
relativamente a um meio de transporte fundamental para a mobilidade dos seus cidadãos.
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2. Assegurar que tudo farão para que a promessa do alargamento do metropolitano ao
Concelho de Loures seja efectivamente cumprida.
3. Solidarizar-se com a população na exigência da rápida concretização da vinda do
metropolitano para o concelho de Loures.
4. Recomendar à Câmara Municipal de Loures que envide todos os esforços junto do Governo
para que este meio de transporte essencial para a população do Concelho seja efectiva e
rapidamente concretizado.

Loures, 30 de Junho de 2011
Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Loures

Rejeitada com os votos contra do PS e PSD
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