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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

TÍTULO II

Disposições fiscais

CAPÍTULO VI

Outras disposições de caracter fiscal

Artigo 189º - A

Expansão da Rede do Metropolitano ao Município de Loures

Tendo em vista o desenvolvimento que provocará nas estruturas económicas e na 

melhoria da mobilidade da população de Loures em particular e do distrito de Lisboa em 

geral, o Governo assume em 100% as despesas diretas e indiretas, afetas ao município 

de Loures para a construção do Metro de Superfície, cujas obras deverão estar 

terminadas em 2025. 

Nota Informativa:

Em 2021, o Governo anunciou que o Metro de superfície no concelho de Loures era "o 

concretizar de um sonho antigo", que "só será possível devido ao Plano de Recuperação 

e Resiliência".

Foi assinado um protocolo de cooperação com o município de Loures e com o Governo 

para Loures ficar ligado a Lisboa por um metro ligeiro de superfície até 2025, num 

investimento de 250 milhões de euros e enquadrado no Plano de Expansão e de 

Modernização do Metropolitano de Lisboa. Contudo, o município de Loures irá ter 

gastos a rondar os 35 a 40 milhões de euros, que os fundos europeus não cobrem 
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(designadamente as expropriações e as retiradas de infraestruturas do subsolo) e que 

tendo em conta o impacto do valor no orçamento da autarquia pode inviabilizar a 

realização do mesmo. Até à data o município já gastou cerca de meio milhão de euros 

em projetos.

Assim, é importante que o Governo, e tendo em conta a grande importância deste 

município dentro da área metropolitana de Lisboa, e sem ligação direta à capital 

atualmente, assuma o compromisso tomado e a necessidade de rever em alta o valor 

do investimento inicialmente previsto, face ao atual quadro de aumento dos preços dos 

materiais e da mão-de-obra na construção, e tendo em conta a sobrecarga financeira 

das autarquias noutras áreas, assuma a responsabilidade no que à mobilidade diz 

respeito.

São Bento, 9 de Novembro de 2022

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CHEGA,

André Ventura - Bruno Nunes - Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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