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Após a vitória nas eleições 
autárquicas, de outubro de 
2013, a CDU estabeleceu 
três grandes objetivos 
políticos para o mandato: 
regularização das nanças 
e da normalidade do 
funcionamento dos serviços 
municipais; recuperação da 
capacidade da prestação 
de serviços às populações; 
conceção, planeamento e 
implementação de uma 
estratégia de 
desenvolvimento e 
progresso para o concelho 
de Loures. 
Neste documento 
pretendemos informar 
de forma objetiva os 
resultados alcançados e 
deixar à consideração dos 
leitores a avaliação quanto 
ao trabalho realizado pelos 
eleitos da CDU no Município 
de Loures.

APOIOS A BOMBEIRIOS
E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

(MILHÕES DE EUROS)

7,67

9,66

Último mandato (PS) Atual mandato (CDU)

A redução da dívida foi 
realizada sem aumento das 
taxas municipais de 
impostos. Aliás, nos três 
últimos anos foram 
diminuídas as taxas do IMI, 
reduzindo o valor da cobrança 
deste imposto em mais 
de três milhões de euros. 
Os resultados alcançados 
resultaram de uma gestão 
rigorosa dos recursos, 
eliminado gastos 
desnecessários, otimizando 
os procedimentos de 
compras, e recorrendo aos 
serviços municipais para 
realizar muitas tarefas que 
anteriormente eram 
adjudicadas no exterior.

Como foi 
conseguida 
a redução 
da dívida

  

Com a contenção 
de gastos a intervenção 
do Município cresceu. 
Quer se trate de apoio 
ao movimento associativo 
e bombeiros voluntários 
ou de serviços públicos 
essenciais, a comparação 
com anos anteriores 
mostra bem que 
reduzir gastos não é 
igual a cortes 
no que é necessário, 
antes signica 
gastar melhor, 
gastar no que serve 
a população.

Aumentou 
a atividade 
municipal

A recuperação 
da rede viária municipal, 
a revitalização do espaço 
público urbano 
e a normalização da 
prestação de serviços; 
a manutenção e a 
renovação do parque 
escolar; o apoio à cultura 
e ao associativismo, 
são realidades 
indesmentíveis e 
importantes contributos 
para o aumento da 
qualidade de vida no 
concelho. 

O Concelho 
de Loures 
tem agora 
um novo rumo

DÍVIDA MUNICIPAL
INCLUI DÍVIDA BANCÁRIA

(MILHÕES DE EUROS)

58,2

31,82

DÍVIDAS A FORNECEDORES
(MILHÕES DE EUROS)

26,16

2,98

INVESTIMENTO NA REDE VIÁRIA
(MILHÕES DE EUROS)

5,49

10,39

9,17

10,78

INVESTIMENTO EM ESCOLAS
(MILHÕES DE EUROS)

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
COBERTURA DO PERÍODO NOTURNO

100%
90%

INVESTIMENTO
EM REABILITAÇÃO URBANA

(MILHÕES DE EUROS)

0,05

5,55

AQUISIÇÃO DE VIATURAS
DE RECOLHA DE RESÍDUOS

3

12
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A CDU não baixa os braços perante as diculdades, não 
abandona os seus valores quando é chamada a decidir e 
não esquece os compromissos que assume. Mantendo 
uma estreita ligação com a população do concelho, com 
o seu movimento associativo e empresas, constrói 
diariamente um caminho de progresso para Loures.
É este contrato com a população que nos torna 
diferentes, é esta diferença que dá garantias a quem 
nos cona o seu voto. A CDU não desilude. 

a        
é diferente


