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Declaração de voto sobre
Documentos de prestação de contas/2010 da Loures Parque
Os Vereadores da CDU têm mantido, de forma consistente, uma posição fortemente
crítica sobre a actividade da Loures Parque.
Fazem-no, porque consideram que esta Empresa Municipal, ao invés de contribuir
para a qualidade de vida das áreas urbanas do concelho de Loures, mais não faz do
que ser um agente que contribui para a degradação dessa qualidade de vida e para o
esbulho dos munícipes e outros agentes do nosso território.
Exemplo do que afirmamos é a movimentação a que comerciantes e outros munícipes
da cidade de Loures se viram forçados a realizar, recolhendo milhares de assinaturas
e, assim, obrigando a que a Assembleia Municipal se tenha debruçado sobre a
mobilidade e o parqueamento na cidade.
Exemplo do que afirmamos são, também, os documentos de prestação de contas que
só falam de questões de policiamento e administrativas, como se fossem estas e não
outras as verdadeiras razões da deficiente mobilidade em Loures e da situação da
empresa, que “consegue” ter 117 mil euros de resultados negativos.
Situação, particularmente gritante, é a que se passa com o parqueamento subterrâneo
em Sacavém, concebido como forma de solução para a melhoria da qualidade de vida
e acessibilidades na cidade, que a CML e a Loures Parque conseguiram transformar
num total insucesso. Da situação actual, a conclusão que a empresa tira não é a de
repensar a sua actividade, face aos objectivos com que o parque foi criado, mas
transformar o parque num depósito de veículos, obtendo uns euros e desprezando a
qualidade da oferta para munícipes e agentes económicos.
Para coroar a actual situação, os custos de pessoal aumentam 115 mil euros (valor
equivalente ao resultado negativo obtido), passando de dois para três
Administradores, em 35 trabalhadores, sem qualquer justificação na actividade da
empresa.
Por tudo o que afirmamos, o voto contra, bem como uma vigorosa denúncia desta
situação é a única posição digna que os Vereadores da CDU podiam ter.
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