
 

INFORMAÇÃO À POPULAÇÃO 

 

Caros Cidadãos, 

Após 19 anos como autarca da freguesia de Sacavém e Prior Velho venho por este meio informar que 

apresentei renúncia ao mandato de Presidente da Junta pelo qual fui democraticamente eleito em 2013. 

Esta decisão tem como principal motivo o processo que decorre em tribunal sobre a minha Perda de Mandato, 

instaurado por inelegibilidade enquanto dirigente municipal, fundamentado por preceitos jurídicos questionáveis 

e que atentam os direitos, liberdades e garantias dos Cidadãos consagrados na Constituição da República 

Portuguesa. 

Renuncio com amargura, mas com a consciência tranquila de quem serviu de forma desinteressada e dedicada 

ao longo dos anos a Cidade de Sacavém e nos últimos 3 anos e meio a Vila do Prior Velho, da melhor forma 

possível, sem qualquer aproveitamento material e sempre na defesa dos interesses superiores da população. 

Renuncio por iniciativa própria e não por qualquer decisão final do Tribunal.  

Renuncio porque não posso permitir que este processo de carácter administrativo e estritamente pessoal sirva 

de pretexto para que o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia continue de forma reiterada a impedir a 

aprovação de documentos fundamentais ao normal funcionamento da atividade da Junta de Freguesia, como 

são o Orçamento e Opções do Plano para 2017. 

No entanto, é com orgulho e enorme satisfação que realço todo o trabalho que o Executivo da União de 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho tem desenvolvido neste mandato autárquico em áreas tão diversas como 

a requalificação da via pública, espaços verdes, remodelação de parques infantis, escolas do 1º ciclo, ocupação 

dos tempos livres, reforço da intervenção social, apoio aos mais idosos e no apoio ao movimento associativo. 

Estou certo que nem tudo está feito, mas não posso deixar de sublinhar que todo este trabalho foi conseguido 

em condições adversas motivadas pela redução de 25% das verbas transferidas pela Câmara Municipal de 

Loures e pelo impacto financeiro de centenas de milhares de euros resultantes da resolução do processo da 

Penhora do Antigo Mercado de Levante de Sacavém, herdado da anterior gestão C.D.U. 

Porque as pessoas estão primeiro, é com elevada estima que também me dirijo a todos os trabalhadores da 

Junta de Freguesia, instituições, movimento associativo e a todos aqueles com quem que tive o privilégio de 

poder trabalhar, para lhes agradecer de forma incomensurável todo o apoio e colaboração que me prestaram.  

É também com particular consideração que deixo uma palavra de apreço ao sentido de responsabilidade política 

e democrática que o grupo de representantes da Assembleia de Freguesia do Partido Socialista e a de 

Coligação “Loures Sabe Mudar” teve durante o meu mandato autárquico. 

Por fim, saio com total confiança nos meus colegas do Executivo em cumprirem com o Programa Eleitoral para o 

qual fomos eleitos democraticamente em setembro 2013. 

Um Abraço, 

Filipe Santos 

Sacavém, 23 de fevereiro 2017 


