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Documentos Previsionais dos SMAS para 2013 

 
 
É conhecida a intenção, e deliberação da Câmara Municipal de Odivelas de concessionar a privados 
o serviço que os SMAS de Loures atualmente prestam no seu território. Conhecem-se também 
afirmações públicas do Presidente da Câmara Municipal de Loures que apontam, em contradição 
com as anteriores, para a possibilidade de criação de Serviços Intermunicipalizados Loures/Odivelas.  
 
Sabe-se no entanto que a Lei 50/2102 determina que quem pretenda adotar esta solução está 
obrigado a realizar os adequados estudos económicos, técnicos e financeiros e a formalizar a 
intenção à Direção Geral das Autarquias. Ou seja, a Câmara Municipal Loures tem de apresentar, 
com ou sem a Câmara Municipal de Odivelas, a solução para a continuação do abastecimento de 
água, da recolha e tratamento de águas residuais e a recolha e valorização dos resíduos sólidos, no 
território de Loures.  
 
Curiosamente, mas de forma muito reveladora, ao contrário do que aconteceu para a Câmara 
Municipal, não nos foi hoje presente qualquer proposta de revisão da macroestrutura dos SMAS. 
 
A proposta que acabamos de votar comete a extraordinária “proeza” de nada referir sobre o futuro 
dos SMAS, num momento tão importante e delicado, mais parecendo que a maioria PS não sabe 
ainda o que fazer.  
 
Por outro lado, depois de ter afirmado que cada uma das três atividades desenvolvidas pelos SMAS 
são rentáveis, e depois de os vereadores da CDU terem afirmado repetidas vezes que as tarifas 
cobradas pelos SMAS eram excessivas e sobrecarregavam injustamente os munícipes de Loures e 
Odivelas, a maioria impõe um aumento das tarifas das águas residuais, de molde a fazê-los suportar 
integralmente a fatura da Simtejo. 
 
Infelizmente, não podemos deixar de continuar a registar pela negativa quanto à qualidade do serviço 
prestado pelos SMAS, a continuação do elevado número de roturas no sistema, com o consequente 
elevado desperdício de água e o facto de não ter sido parada, e, muito menos, invertida a 
degradação da qualidade do serviço de recolha de resíduos sólidos. 
 
Pelos factos referidos, não nos restou outra possibilidade que não fosse a de denunciar a total falta 
de horizontes quanto ao futuro dos SMAS, que a maioria PS tem vindo a impor, e votar contra a 
proposta que nos foi apresentada.   
 
Loures, 05 de dezembro de 2012 
 

Os vereadores da CDU 
Paulo Piteira 

António Pombinho 
Maria Eugénia Coelho 

 
 
 
 


