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Moção

Tendo informalmente chegado ao conhecimento da Câmara Municipal de Loures que o
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social teria decidido encerrar a
partir de dia 16 de Outubro o Centro de Emprego de Moscavide, cujas instalações
funcionam em Sacavém, a Câmara Municipal de Loures solicitou uma reunião com
caracter de urgência com o Sr. Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IEFP,
reunião essa que teve lugar no dia 13 de Outubro onde foi comunicado ao responsável
do IEFP o seguinte:
 O total desacordo e repúdio com a decisão de encerramento deste serviço
público.
 O desagrado e desconsideração para com o Executivo Autárquico ao não terem
sido informados formal e antecipadamente desta data de encerramento.
A zona oriental do concelho tem uma população de cerca de 130 mil pessoas, das
quais 5 mil estão inscritas neste Centro de Emprego. A partir de dia 16 de Outubro
terão de se deslocar a Loures para tratar de assuntos essenciais para a sua vida. Para
quem está numa situação de dificuldade e fragilidade, nomeadamente financeira, com
uma população já muito fustigada pela crise e por consecutivas políticas de
empobrecimento e tendo em conta as grandes deficiências no sistema de transportes
públicos do nosso concelho, sendo dispendioso e com poucos circuitos de carreiras,
ainda mais complicado se torna. A Câmara Municipal de Loures tudo fará no plano
Institucional para cooperar no que lhe for possível no sentido de o centro de emprego
de Moscavide se manter em funcionamento e ao serviço da população.

Assim, a Câmara Municipal, reunida em Loures a 14 de Outubro de 2015, delibera:
1. Repudiar a decisão do Ministério da Solidariedade, Emprego e
Segurança Social de encerramento do Centro de Emprego de
Moscavide.
2. Exigir aos próximos Responsáveis Governativos a reversão desta
decisão agora tomada, e a reposição deste serviço Público.
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Ao ser aprovada, enviar esta moção ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da
Solidariedade, Emprego e Segurança Social, ao Sr. Presidente da República, à Sra.
Presidente da Assembleia da República, aos grupos parlamentares representados na
Assembleia da República, aos órgãos de comunicação social locais e nacionais.

Os eleitos da CDU na Câmara Municipal

Loures, 14 de Outubro de 2015
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