II – As Propostas da CDU na CML/AM e do PCP na As. República
1. Os graves problemas sociais do País – desemprego, precariedade, baixos salários e reformas,
degradação progressiva dos serviços públicos na saúde, educação – têm como raiz as políticas de direita
desenvolvidas ao longo de mais de 30 anos por sucessivos governos, ora do PS, ora do PSD com o apoio
do CDS-PP.
A resposta a estes problemas reclama uma ruptura com a política de direita, uma mudança na vida nacional,
uma outra política, patriótica e de esquerda.
Não sendo através de políticas municipais que se resolverão os problemas do País, as políticas que forem
adoptadas pelo Município poderão agravar ou minimizar a vida cada vez mais difícil da generalidade dos
Portugueses.
2. A CDU tem apresentado várias propostas para melhorar ou resolver muitos destes problemas.
Na Reunião de Câmara de 26.11.2010 na discussão e votação das Grandes Opções do Plano para os anos
de 2011 a 2014, a CDU apresentou várias propostas. A saber:
Acção social
• Apoiar a infância e as famílias através de um programa, a promover em colaboração com as instituições
locais, de alargamento da oferta de Berçários e Creches que é actualmente muito deficiente.
• Apoiar a população sénior alargando a rede concelhia de Apoio Domiciliário, através das entidades
vocacionadas para esta actividade nas localidades onde já existe e promover a sua criação nas Freguesias
que ainda dela não dispõem.
• Criar um Serviço de Apoio Nocturno de Emergência para Idosos que vivem sós, a activar em caso de
emergência.
• Criação de uma Loja Social Municipal que constitua um interface entre doadores e famílias ou indivíduos
carenciados.
Apoio aos cidadãos portadores de deficiência
• O Município deve proceder às necessárias adaptações físicas do espaço urbano para pessoas com
dificuldades de mobilidade.
• Deve dar igualmente cumprimento aos normativos legais de acesso a pessoas portadoras de deficiência a
postos de trabalho na Câmara e SMAS.
• Propomos a adaptação nos diversos suportes, de toda a informação municipal, de modo a poder ser
acessível aos cidadãos cegos e surdos.
Educação
• A CML deve proceder, com urgência a um balanço rigoroso da execução do contrato com o Ministério da
Educação, seus reflexos na qualidade da oferta educativa e a sua sustentabilidade económica e financeira.
• Trabalhar para garantir a cobertura total das necessidades de Educação Pré-Escolar para as crianças a
partir dos 3 anos no período 2010/17, recuperando do actual atraso nesta área.
• Proceder à revisão da Carta Educativa, para preparar o alargamento da escolaridade obrigatória até aos
18 anos, o que exigirá a construção de novas escolas secundárias ou a adaptação das Escolas EB 2,3
existentes, de modo a responder ao aumento do número de alunos que frequentarão o sistema de ensino
até ao 12.º ano.
• Trabalhar para dotar de Pavilhões Gimnodesportivos as escolas que ainda os não têm, com prioridade
para as EB 2,3.
• Criação de um Banco de Livros Escolares Usados.
Saúde
Contribuir pelo diálogo e pela exigência firme para:
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• Uma gestão pública no âmbito do Serviço Nacional de Saúde do Hospital de Loures.
• A construção e/ou reinstalação das extensões de Saúde que o concelho de Loures merece
nomeadamente: Bobadela, Camarate, Santo Antão do Tojal, Santa Iria de Azóia e Unhos, Apelação,
Moscavide/Portela, e outras que funcionam em edifícios sem condições para o efeito.
• A resolução do enorme défice de médicos de família que actualmente se regista em grande parte dos
Centros de Saúde do concelho.
Habitação
• Concluir o PER no mandato 2009/2013.
Segurança pública
• Trabalhar em articulação com a Administração Central para que seja urgentemente construída uma
esquadra da PSP em Santa Iria de Azóia e de um Quartel da GNR em Bucelas.
• Exigir o reforço de meios humanos e materiais indispensáveis à eficácia da acção policial no concelho.
Atracção e apoio a empresas e investidores capazes de gerar emprego
Apoiar e promover a instalação de actividades económicas
• Promover a criação e/ou qualificação de novas Áreas de Localização Empresarial.
• Apoiar a instalação de Áreas de Localização Empresarial especialmente destinadas a PME’s, com gestão
integrada de serviços comuns, que dê resposta às necessidades das empresas e dos seus trabalhadores.
A maioria PS rejeitou estas propostas.
3. Para além das propostas que apresentou a CDU votou contra a taxa do IMI – Imposto Municipal sobre
Imóveis e o aumento escandaloso da tarifa de águas residuais (esgotos).
4. Também o Grupo Parlamentar do PCP, no âmbito do Orçamento de Estado apresentou várias propostas
de construção de equipamentos nas áreas da Saúde, Educação, Segurança e Habitação com o objectivo do
Governo/PS corresponder às necessidades da população do concelho de Loures.
III – Resolução
Os eleitos e activistas da CDU reunidos nas Jornadas Autárquicas realizadas no dia 19 de Fevereiro de
2011, em Camarate, decidem:
1. Continuar a intervir e a lutar aos vários níveis da sua intervenção institucional – Câmara e Assembleia
Municipal, Juntas e Assembleias de Freguesia pela concretização das propostas da CDU.
2. Dar a conhecer à população do concelho essas propostas quer pela divulgação do Jornal concelhio da
CDU, quer pela elaboração de informação própria nas 18 freguesias.
3. Propor a todos os democratas, com ou sem partido, mas preocupados com a situação social que se vive
em Loures que desenvolvam as iniciativas necessárias à constituição de uma frente social de luta no
concelho que se bata pela concretização das propostas da CDU.
Camarate, 19.Fevereiro.2011
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