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Declaração de voto sobre Proposta 684
Os Vereadores da CDU votaram contra o projecto de execução e a fundamentação do
interesse público do Processo 1.458-A/DOM referente ao “Hospital de Loures Acessos/via L1 – 4 /St.º António dos Cavaleiros.”
Fizeram-no não por serem contra a construção dos imprescindíveis acessos a este
importante equipamento, pelo qual há muito nos batemos, mas sim por entendermos
que a construção destes acessos não deve ser uma responsabilidade do Município.
O Hospital é uma infra-estrutura supramunicipal que servirá vários concelhos e um
equipamento cuja construção é uma responsabilidade da Administração Central.
A Câmara Municipal de Loures, até este momento, disponibilizou para o Hospital
terrenos com um valor superior a 15 Milhões de euros. Assumiu que construirá uma
outra via de acesso, a via T2, onde prevê vir a gastar 3 Milhões de euros e hoje,
deliberou o projecto de execução da Via L1-4 cujo custo se estima que seja superior a
2 Milhões e 600 mil euros. Por junto o Município suportará a expensas próprias e
inclusive recorrendo a empréstimos mais de 20 Milhões de euros para esta infraestrutura.
Na nossa opinião não tinha que o fazer pois as vias de acesso ao Hospital podiam, e
deviam, ser realizadas pela Parceria Público-Privada liderada pelo BES Saúde que ali
vai explorar um lucrativo negócio à custa do erário público e também do depauperado
orçamento municipal.
É inacreditável que a Câmara Municipal esteja a deixar de fazer importantes
investimentos em áreas da sua responsabilidade como a conservação da rede viária
municipal, para fazer obras que beneficiam os negócios de bancos privados que ainda
ontem anunciaram ter obtido chorudos lucros este ano.
Em conformidade, só podíamos votar contra a proposta que o Partido Socialista aqui
trouxe e aprovou com a sua maioria absoluta.
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