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A Comissão Política Concelhia do PSD de Loures, vem nesta data e após análise ponderada e 
responsável, tomar posição sobre os recentes acontecimentos, envolvendo a Câmara Municipal 
de Loures, o seu Presidente e familiares do secretário geral do PCP, que foram noticiados por 
diversos órgãos da comunicação social e em especial pela TVI e que em nada dignificam o nome 
e a imagem do nosso Concelho de Loures. 
  
1. Considerando que são referidos e apresentados publicamente diversos documentos que 
provam adjudicações diretas por parte do município a agentes económicos com relações 
familiares a importantes dirigentes do PCP.  
  
2. Considerando também, que o PSD Loures há muito que afirma ser, o recurso reiterado a 
adjudicações diretas, uma prática de gestão (embora legal), bastante questionável ao nível da 
transparência, da concorrência e da seria gestão municipal.  
  
3. Face ás evidencias, tornadas publicas, consideramos que seria de interesse para o município 
de Loures, bem como para os eleitores de Loures, que se averiguasse se este caso pode ter 
associado algum ilícito criminal. 
 
4. Verificando que, infelizmente, este processo não parece ser o único e que outros poderão 
existir. Verificando que tal como, no passado (durante a gestão do município pelo Partido 
Socialista) existiram nomeações de pessoal dirigente, avenças e adjudicações diretas pouco 
transparentes e de origem duvidosa a familiares do Presidente da Câmara de então. 
 
O PSD Loures repudia e condena todo este processo que, a bem da democracia, da transparência 
e das boas práticas, não deveria nem podia ter acontecido. 
 
O PSD Loures, assumindo as suas responsabilidades políticas e assumindo o seu compromisso 
eleitoral para com todos os lourenses de pugnar por transparência, verdade e isenção, irá, por 
intermédio dos seus deputados municipais enviar uma missiva ao Presidente da Assembleia 
Municipal de Loures de modo a informar que irá propor na próxima Conferencia de Líderes da 
Assembleia Municipal de Loures a criação de um Grupo de Trabalho da Assembleia Municipal 
(de acordo com o Regimento deste órgão) por forma a poder fiscalizar, com caracter de 



urgência, não apenas este caso (que esperamos seja isolado), mas também, todas as 
adjudicações diretas feitas, nos últimos anos, em todos os pelouros do Município por forma a 
que não haja, no futuro, mais dúvidas sobre quaisquer outros casos que apenas mancham a 
imagem de todos quantos desempenham funções públicas de forma clara e transparente. 
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