Todos contamos
por Loures
BERNARDINO SOARES
Candidato a Presidente
da Câmara Municipal de Loures

Cara e caro munícipe
Sou o candidato da CDU a Presidente da Câmara Municipal de Loures.
Candidato-me a este segundo mandato com a tranquilidade própria de quem
cumpriu os compromissos assumidos. Nestes, quase, quatro anos foi possível
recuperar a saúde nanceira da Câmara Municipal, a sua credibilidade e o seu
prestígio. Foi invertido o caminho de degradação dos serviços prestados pela
Autarquia e foram estabelecidas prioridades que permitiram recuperar a nossa
rede viária, melhorar e renovar as nossas escolas, promover a reabilitação dos
nossos espaços públicos, construir novos equipamentos culturais, reforçar o
apoio ao movimento associativo e aos bombeiros voluntários. Com a
intervenção direta da Câmara Municipal foram conseguidos investimentos
empresariais superiores a 150 milhões de euros, de que resultou a criação de
1100 postos de trabalho.
Gostaria de sublinhar que estes resultados foram conseguidos sem aumento
dos impostos municipais, pelo contrário – reduzimos a taxa de IMI que era
praticada e isentámos de derrama as pequenas empresas. A gestão rigorosa e
participada pela população e trabalhadores do município foi a “chave” que
usámos para abrir caminho às soluções que nos permitiram resolver os
problemas que encontrámos.
Quando aqui prestamos contas, com a satisfação do dever cumprido, desta
nova realidade que vivemos em Loures, isso não signica menos entusiasmo e
ambição na continuação desta mudança. Queremos aumentar a eciência dos
serviços municipais, continuar a requalicação dos espaços e equipamentos
públicos, insistir na melhoria da rede de transportes públicos e dos
equipamentos de saúde, potenciar o desenvolvimento económico do concelho,
promover a cultura e a coesão social.
Se a população nos considerar, de novo, merecedores da sua conança quero,
em nome da CDU, assumir estes novos compromissos e convidar todos a
fazerem connosco este caminho. Porque todos contamos por Loures.
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