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A mudança
está a passar
por aqui

Intervenção de Bernardino Soares durante o plenário geral com os trabalhadores do Município,
após a tomada de posse da nova administração CDU na Câmara Minicipal de Loures.
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Três meses após ter
tomado posse como
presidente da Câmara
Municipal de Loures,
entrevistámos Bernardino
Soares, propondo-lhe que
nos dissesse o que
encontrou, o que está a
fazer e como vê o futuro
do concelho de Loures.

Bernardino Soares
Presidente da Câmara Muncipal de Loures:

A mudança necessária está mesmo
a acontecer no Município e no concelho
Bernardino, como encontraram a Câmara e os
Serviços Municipalizados aquando da posse em
22 de outubro de 2013?

que até agora conhecemos, o que naturalmente
dificulta muito a gestão do orçamento, mas não havia
outra opção séria e transparente.

Bernardino Soares – Encontrámos o Município numa
grave situação financeira, em particular na Câmara. Ao
mesmo tempo era generalizada a falta de motivação
dos trabalhadores municipais e a desestruturação do
funcionamento dos serviços; uma grande desorganização. Havia desperdício em muitas áreas,
despesas inúteis e uma completa falta de perspetiva
em relação ao funcionamento do Município e à
resolução dos problemas das pessoas.

Quanto aos trabalhadores municipais,
como têm reagido?

A CDU tinha noção do que iria encontrar?
BS – Nós sabíamos que a situação era grave; aliás a forma
como as populações e em particular os trabalhadores do
Município, nos foram fazendo chegar nos últimos anos e
meses a sua insatisfação apontava nesse sentido. O que
não sabíamos era que seria tão grave. Por exemplo, ter
27,5 milhões de euros de dívidas com origem em
compromissos de curto prazo, num total de mais de 66
milhões de euros de endividamento, estava para além da
nossa capacidade de previsão. Descobrimos muitas
falhas em questões fundamentais da resposta que o
Município tem de dar e coisas extraordinárias como obras
e serviços no valor de mais de um milhão e 300 mil euros,
sem qualquer procedimento administrativo ou
deliberação que as sustente, alegadamente prestados por
empresas há vários anos, designadamente no mandato
que terminou em 2009.
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BS – Os trabalhadores têm reagido bem. Passaram a
ser ouvidos e respeitados na gestão do Município.
Fizemos logo de início um plenário geral com todos os
trabalhadores e estamos a fazer plenários setoriais.
Estamos a procurar resolver alguns problemas
relativos às condições de trabalho, como por exemplo
em relação ao fardamento, com verba inscrita no
orçamento para 2014. Fizemos já um acordo com o
STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores
daAdministração Local e Regional , para a manutenção
do horário de 35 horas e esperamos fazê-lo com
outros sindicatos.
E o relacionamento com as juntas de freguesia?
BS – Tem sido um relacionamento muito correto. Com
a CDU em maioria não vai haver comportamentos
discriminatórios de freguesias, assentes em critério
partidário. Começámos logo a tratar de resolver o
problema da continuidade dos protocolos de
delegação de competências, questão de grande
complexidade face à nova legislação. Estão em curso
os trabalhos sobre essa matéria. Temos ouvido
sempre as juntas de freguesia sobre os assuntos que
têm que ver com as suas populações, por exemplo
para preparar os contactos com o Governo.

Quais foram as medidas para responder
ao quadro de dificuldades apresentado?

Falemos do futuro, como vai ser?

BS – Foi preciso diagnosticar a situação financeira real
e resolver difíceis problemas de tesouraria. Entretanto
lançámos a auditoria à gestão e à situação financeira
da Câmara, que deverá estar concluída em fevereiro.
Tomámos de imediato várias medidas de moralização
do funcionamento da Autarquia, combatendo o
desperdício, por exemplo nas despesas dos gabinetes
da administração, nas avenças e prestações de
serviço, em que vamos poupar, em 2014, meio milhão
de euros, no uso racional das viaturas, com as
consequentes poupanças em combustível. Motivámos
os serviços para trabalhar em equipa, para proporem
medidas e soluções para os problemas, o que resultou
num empenhamento completamente diferente de toda
a estrutura municipal. Construímos um orçamento de
verdade, em que optámos por incluir todas as dívidas

BS – O futuro vai ser difícil. Teremos de enfrentar
uma política do Governo que ataca a generalidade da
população nos seus direitos e também diminui as
condições do funcionamento do Poder Local, com
menos financiamento e ingerências inaceitáveis na
nossa autonomia. Mas podemos garantir que
estamos a fazer tudo para defender os interesses das
populações. Mantivemos as taxas de IMI e o tarifário
da água sem qualquer aumento. Aprovámos um
orçamento em que, a par de perspetivas de poupança
sobretudo em alguns grandes contratos de
fornecimento de serviços, definimos como prioridades a intervenção nas escolas, seja nas
infraestruturas, seja nos projetos pedagógicos; a
melhoria no espaço público, em particular dos
arruamentos; o apoio ao movimento associativo e

comemorações condignas dos 40 anos do 25 de
Abril. Estamos a trabalhar com força na área das
atividades económicas, contactando com empresas,
instituições do ensino superior e outras entidades
para incentivar o desenvolvimento económico e a
criação de postos de trabalho.
O que pode a população esperar no curto prazo?
BS – Desde já a garantia de transparência na gestão e a
oportunidade de participar ativamente nos assuntos
do Município. O alargamento do prazo de discussão
pública do PDM e a dinamização pela Câmara de mais
de 20 sessões de apresentação e debate com a
população em todas as 18 freguesias do concelho são
disso um bom exemplo. Estamos também a intervir
junto do Governo para defender os interesses do
concelho, o que já fizemos em duas reuniões com o
ministro da Saúde e com o ministro da Administração
Interna. Já demos orientações à EDP para aumentar o
período de iluminação, problema muito sentido pelas
pessoas, em particular as que têm de ir trabalhar
muito cedo. E estamos a perspetivar investimentos ao
nível da Câmara e dos SMAS para começar a inverter o
abandono em que o concelho se afundou nos últimos
anos. Vai também ser lançada em 2014 a construção
da Biblioteca de Sacavém, há muito desejada pela
população.
O programa eleitoral da CDU poderá ser
concretizado pese embora o quadro adverso?
BS – O nosso programa tem todas as condições para
ser concretizado, até porque foi feito com grande
seriedade e contando que iríamos encontrar o
município num estado lastimável, embora não tanto, é
verdade. Mas queremos cumprir o programa e
certamente ultrapassá-lo em muitas coisas.
É legitimo dizer que as expetativas geradas
com a vitória da CDU não serão defraudadas ?
Sem dúvida. Sabemos que com tantas necessidades
que as pessoas têm, muitas delas aliás fora do âmbito
das competências do Município, as expetativas são
enormes e certamente não conseguiremos resolver
muitos desses problemas sentidos. Mas a mudança
necessária está mesmo a acontecer no município e no
concelho. Com o nosso trabalho, honestidade e
competência e uma grande proximidade com as
populações, conseguiremos certamente corresponder
aos seus anseios.

No intervalo de uma reunião no Centro de Trabalho do PCP em Loures,
abordámos os vereadores da CDU para uma rápida conversa sobre
as prioridades dos “pelouros” que acompanham na Câmara Municipal de Loures.

Paulo Piteira
Paulo Piteira, que diferenças podem ser sublinhadas
no relacionamento que a Câmara de maioria CDU
pretende ter com o Movimento Associativo em
relação à anterior gestão municipal?
Serão fundamentalmente três: confiança, transparência e
proximidade.
Queremos restabelecer uma relação de confiança entre o
movimento associativo e a sua Câmara.
Para isso estabelecemos como primeira prioridade para
2014 no orçamento municipal na área da cultura e desporto
o pagamento dos mais de 200 mil euros relativos a
compromissos assumidos e protocolados com bandas,
ranchos folclóricos, clubes ou grupos de teatro, que o
anterior executivo PS deixou por pagar.
Isso é fundamental para iniciarmos um novo ciclo no
relacionamento do município com as associações.
Vamos também assumir uma postura de transparência na

Maria Eugénia
Maria Eugénia, como vai o trabalho
na área dos Recursos Humanos da Câmara,
que respostas podem ser dadas às enormes
expetativas dos trabalhadores?
A valorização dos trabalhadores do Município é uma das
prioridades dos eleitos da CDU. Esta valorização passa por
um maior enfoque na preparação e formação dos

António Pombinho
António Pombinho, o que podemos esperar
de relevante e novo para a legalização
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI)?
O processo de revisão do PDM está em curso, com as
discussões públicas a decorrerem até dia 23 de abril.
Vamos realizar três sessões destinadas a discutir com as
AUGI as propostas para cada uma, a primeira a realizar no dia
10 de fevereiro, por forma a avaliar, em concreto, os
problemas e encontrar soluções, com o objetivo de legalizar o
maior número possível destas áreas.
Até ao fim do 1.º semestre, teremos ainda, um plano de trabalho
para cada AUGI, discutido com as administrações conjuntas,
definindo as responsabilidades dos proprietários e do Município e
prazos para a legalização integral dos loteamentos e edificações.

Tiago Matias
Tiago, a conclusão do Plano Diretor Municipal (PDM),
será talvez a tarefa mais exigente no imediato, é isto
verdade? E se sim, por quê?
O Plano Diretor Municipal é um instrumento fundamental de
ordenamento e de gestão territorial e por isso muito

concessão dos apoios pela Câmara. Queremos divulgar
ampla e antecipadamente as regras, criar igualdade de
tratamento dos pedidos e divulgar publicamente os apoios
efetivamente concedidos.
A proximidade ao trabalho das associações ajudando-as a
ultrapassar dificuldades e problemas, aumentando a
informação e a formação dos seus dirigentes é uma vertente
de trabalho que queremos desenvolver nos próximos quatro
anos.
Podemos confiar que Loures voltará a ser um
concelho com particular atenção à promoção da
cultura?
Naturalmente que sim. A CDU há muito que assumiu que o
investimento na cultura é uma das marcas distintivas do seu
trabalho autárquico.
Em Loures, sempre defendemos que na cultura é essencial
para a mudança das mentalidades, para o desenvolvimento
harmonioso e uma melhor qualidade de vida das
populações.
Prova evidente de que dedicamos grande atenção a esta
área é o facto de, apesar da difícil situação financeira que se
vive na Câmara, termos feito crescer, apesar de aquém do
que desejávamos, o orçamento municipal para a cultura.
No imediato, vamos voltar a comemorar adequadamente o

funcionários, pelo desempenho de funções que antes
estavam atribuídas a avençados e prestadores de serviços e
pela sistemática melhoria das condições de trabalho,
nomeadamente no que respeita à segurança e higiene no
trabalho.
A ação social é sem dúvida uma das áreas de maior
importância na atividade municipal, em particular nos
tempos difíceis que grande parte da população
atravessa, que politica vai a Câmara desenvolver
nesta área?
Perante a sistemática degradação das condições de vida dos
munícipes, fruto das políticas de empobrecimento prosseguidas pelos sucessivos governos, com destaque para o
atual, o reforço dos apoios sociais é fundamental, sendo

A modernização administrativa, de que tanto se fala,
vai ser uma prioridade?
Um concelho desenvolvido tem, obrigatoriamente, uma
rede de serviços públicos de proximidade, que sejam
capazes de dar resposta, em tempo útil, às necessidades
das pessoas, das empresas, das instituições.
O projeto do “Balcão único”, em desenvolvimento, concentrando num mesmo local a resposta a todas as questões
que dependam do Município, permitirá um melhor acesso,
com maior comodidade e rapidez a todos os que necessitem
de tratar de qualquer questão.
Pretendemos, também, encontrar formas de colaboração
justas com os serviços que dependem da administração
central, bem como prestadores de serviços, de forma a que
seja possível dar uma resposta alargada aos munícipes.
Nos últimos doze anos a intervenção da Câmara na
dinamização da atividade económica foi quase
inexistente, como vai ser o futuro?
Estamos a trabalhar no projeto de criação de uma Agência

importante para o desenvolvimento do Município, nesta fase
final é preciso avaliar com muito pormenor a proposta
existente, ouvir as populações, como estamos a fazer nas
sessões de públicas e procurar que o resultado final seja o
mais coerente e consensual que for possível.
A anterior maioria na Câmara demorou doze anos
para rever o PDM e não o acabou, que opinião se
pode ter do documento agora em discussão pública?
Nas suas linhas estratégicas este não seria o PDM que
desenvolveríamos. Ainda assim não podemos ignorar que o

25 de Abril, queremos voltar a abrir os museus ao domingo e
vamos iniciar, durante este ano, a construção da Biblioteca
de Sacavém que reforçará a rede de leitura pública do
concelho.
Outro dos pelouros do vice-presidente são as obras
municipais, quais vão ser as prioridades?
O investimento na Educação, através da reabilitação de
edifícios escolares, é claramente uma prioridade para 2014.
Começar a reverter a dramática situação em que se
encontra a rede viária municipal, que carece de vultuosos
investimentos, sê-lo-á também. Neste domínio pretendemos realizar obras por administração direta para atingir
esse objetivo, algo que foi quase completamente descurado
nos últimos anos.
Reforçar o investimento em iluminação pública, conservar e
manter adequadamente os equipamentos municipais como
pavilhões desportivos, museus e outros que atendem e
servem a população, são preocupações que estão
consignadas de forma clara no Plano de Atividades e
Orçamento para este ano.
Num claro sinal de diferença, o orçamento reservado a
obras para 2014 regista um significativo crescimento em
relação ao ano anterior, pois foi dotado com mais 4,8
milhões de euros do que havia sido em 2013.

indispensável a melhoria das práticas em rede, com o
envolvimento efetivo das instituições locais.
E na Educação como vai ser?
A Educação foi definida pelo atual executivo como um dos
pilares do mandato. A aposta na melhoria das condições de
ensino, nomeadamente com o reforço dos apoios aos
agrupamentos e uma maior interligação entre todos os
agentes educativos permitirão alcançar os objetivos
pretendidos.
O acompanhamento efetivo ao Serviço de Refeições aos
alunos , garantindo uma gestão rigorosa do contratualizado
com os fornecedores deste serviço, tem sido uma das
nossas prioridades, tendo-se já traduzido no aumento da
qualidade que preconizamos e até na redução de custos.

de Investimento Local, organismo interno da Câmara
Municipal. Com esta Agência, pretende-se apoiar os agentes
económicos na (re)qualificação do tecido empresarial do
concelho, a criação de emprego, promovendo a captação de
projetos estruturantes através de instrumentos de gestão
de apoio à atividade económica.
Instrumentos de apoio na construção da ideia do projeto, de
acompanhamento à localização do investimento, de
aumento da celeridade no licenciamento, assim como na
procura de fontes de financiamento.
Pretende-se também promover a cooperação empresarial
assente em projetos e ações de empreendedorismo e de
inovação de base tecnológica, como princípios de um
desenvolvimento económico proativo e sustentável.
Loures terá um ambiente favorável à inovação, com um
funcionamento em rede dos agentes que intervêm no
nosso território, sejam económicos ou sociais, instituições
universitárias ou financeiras, e todas aquelas
genuinamente interessadas no desenvolvimento do nosso
concelho.

mesmo incorpora muito trabalho técnico e que já mereceu
vasta concertação com muitas entidades que sobre este
documento se têm de pronunciar. O reinício global do
processo implicaria o seu adiamento por vários anos,
frustrando legítimas expetativas, como por exemplo a
possibilidade de se legalizarem mais áreas de génese ilegal.
A preparação e aprovação de um documento desta natureza
é, infelizmente um processo moroso. O nosso esforço
orienta-se assim, para introduzir alterações que se
considerem essenciais, sem comprometer a aprovação do
documento em tempo útil.

3

Um orçamento do Estado
de rapina dos trabalhadores e do Povo
O Orçamento do Estado para 2014, aprovado
recentemente na Assembleia da República com
os votos do PSD e do CDS, constitui mais um
instrumento da política de exploração e
liquidação de direitos. Reforçando em mais de
4,4 mil milhões de euros as chamadas medidas
de “austeridade”, o Orçamento do Estado vinca
ainda mais a natureza de classe das opções que
têm vindo a ser tomadas.
De um lado, os cortes nos salários dos
trabalhadores da administração pública, nas
pensões e reformas, nas prestações sociais, no

Serviço Nacional de Saúde e na Escola Pública,
nos serviços públicos, na justiça, na cultura e no
Poder Local. Do outro, os milhares de milhões de
euros canalizados para o grande capital, por via
dos juros da dívida pública, das parcerias públicoprivadas, dos contratos SWAP e de outros
contratos ruinosos celebrados com interesses
privados, dos privilégios e benefícios fiscais dados
ao grande capital (incluindo no off-shore da
Madeira), dos apoios diretos à recapitalização da
banca ou das garantias dadas ao setor
financeiro.

Derrotar o governo e a política de direita
pela concretização de uma política
patriótica e de esquerda
Perante o rumo de exploração, de declínio e
retrocesso social a que o País tem sido submetido
e os projetos para o procurar perpetuar, a
demissão do governo e a convocação de eleições
antecipadas assumem-se como questões
decisivas e inadiáveis.
Portugal precisa de uma outra política que se
baseie em seis opções fundamentais:
• A renegociação da dívida nos seus montantes,
juros, prazos e condições de pagamento,
rejeitando a sua parte ilegítima;
• A defesa e o aumento da produção nacional, a
recuperação para o Estado do sector financeiro e
de outras empresas e sectores estratégicos;
• A valorização efetiva dos salários e das pensões
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e o explícito compromisso de reposição dos
salários, rendimentos e direitos roubados,
incluindo nas prestações sociais;
• A opção por uma política orçamental de
combate ao despesismo e à despesa
sumptuária, baseada numa componente fiscal
de aumento da tributação dos dividendos e
lucros do grande capital e de alívio dos
trabalhadores, dos reformados, pensionistas e
das micro, pequenas e médias empresas;
• Uma política de defesa e recuperação dos
serviços públicos, em particular no que
concerne às funções sociais do Estado;
• A assunção de uma política soberana e a
afirmação do primado dos interesses nacionais.
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