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Aumentar a cobertura de equipamentos de saúde, 
insistindo com a Administração Central por forma a 
garantir a construção dos Centros de Saúde de Santa Iria 
Azóia (já acordada com o Ministério da Saúde); do Centro 
de Saúde de Catujal/Unhos e Apelação; do Centro de 
Saúde de Santo Antão do Tojal do Centro de Saúde de 
Camarate; do novo Hospital Oriental de Lisboa. Garantir a 
reabertura do Centro de Saúde da Bobadela, em local já 
indicado pela Câmara Municipal Loures. 

Apoiar as instituições da Terceira Idade com a 
atribuição de espaços e equipamentos.

Promover as universidades seniores com a ampliação 
da rede da “Academia dos Saberes”.

Alargar a rede de apoio domiciliário exigindo à 
Segurança Social o alargamento dos protocolos em vigor 
da Rede Concelhia de Apoio Domiciliário.

Fomentar a oferta de Lares de Idosos quer pela rede 
pública, quer pelas Instituições Particulares de Solida-
riedade Social (IPSS). 

Um Concelho 
plural 
e inclusivo

Proteção a Idosos em situação de isolamento criando 
um registo atualizado, dos idosos em risco e fomentar a 
criação de programas de apoio.

Integração escolar de crianças com deficiência 
continuando a apoiar o trabalho de integração na 
comunidade educativa.

Apoio aos jovens adultos com deficiência, patroci-
nando a criação de novos centros de atividades 
ocupacionais.

Promover o emprego de pessoas com deficiência 
articulando, com as empresas do concelho, respostas 
para o emprego protegido.

Eliminação de barreiras arquitetónicas no espaço e 
edifícios públicos, com o alargamento do projeto “Loures 
Acessível”, já em aplicação na cidade de Loures.
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O programa eleitoral que apresentamos à população do 
concelho de Loures, incorporando inúmeros contributos de 
cidadãos que aqui residem ou trabalham, combina um sólido 
conhecimento da realidade com a ambição de dar passos 
decisivos no sentido do desenvolvimento económico e social.

As propostas que aqui apresentamos beneficiam da 
experiência e do trabalho realizado e contam com a garantia de 
quem cumpre mais do que promete.

O caminho 
percorrido 
é uma garantia 
que damos
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Alargar a educação pré-escolar instituindo, progres-
sivamente, a admissão de crianças a partir dos três anos. 

Apoio a crianças com necessidades educativas 
especiais colaborando com as escolas na criação e 
manutenção de unidades de apoio a estes alunos.

Requalificação do edificado das escolas do 1.º ciclo, 
com prioridade para as freguesias de Sacavém, Portela, 
Camarate, Unhos, Santo António dos Cavaleiros, Frielas e 
Loures. 

Dotar as escolas de equipamentos tecnologicamente 
adequados na Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do 
Ensino Básico e ampliar o acesso à rede informática.

Exigir do Ministério da Educação a requalificação das 
Escolas Básicas 2-3 designadamente as escolas Mário 
de Sá Carneiro, em Camarate; Maria Veleda em Santo 
António Cavaleiros e Gaspar Correia, na Portela.

Exigir do Ministério da Educação a construção de 
pavilhões desportivos na Escola Básica 2-3, Jorge de 
Barros em São João da Talha, Escola Básica Integrada de 
Bucelas e Escola Básica  2-3 Luís Sttau Monteiro. 

Exigir do Ministério da Educação a requalificação das 
Escolas do Ensino Secundário e a construção dos 
pavilhões desportivos em falta nas Escolas Secundárias 
de Camarate e de São João da Talha.

Ensino Profissional, articulando com as escolas e 
centros de formação uma oferta formativa contextua-
lizada, estabelecendo redes com o tecido empresarial 
local.

Desenvolver a rede de equipamentos culturais de 
forma integrada, numa lógica de parceria Muni-
cípio/Movimento Associativo/Escolas.

Criar a Casa da Cultura a localizar na cidade de Loures.

Criar a Casa da Imagem Eduardo Gageiro, novo 
espaço cultural a localizar em Sacavém.

Recuperação do Palácio de Valflores, com a 
consolidação estrutural do edificado e desenvolvimento 
de um programa com vista à reconstrução do edifício e 
espaço envolvente.

Projetar Loures como Capital do Clarinete, poten-
ciando o sucesso do trabalho realizado pela Academia do 
Clarinete.

Edição de agenda cultural, com publicação trimestral, 
para divulgação da oferta concelhia.

Loures Arte Pública, realização anual deste festival 
internacional de arte.

Incrementar o desporto para pessoas com deficiência 
com o programa municipal para o desporto adaptado.

Afirmar o Conselho Municipal da Juventude como 
órgão relevante na definição e implementação das 
políticas municipais.

Reforçar os serviços de apoio à juventude com aposta 
em novos mecanismos de relação e proximidade com os 
jovens (Gabinete de Apoio à Juventude on-line e 
itinerante).

Jogos da Paz Tradicionais com a realização da 1.ª 
edição. 

Democratizar o acesso à pratica desportiva através do 
projeto “Desporto para Todos”, em articulação com 
clubes e associações visando facilitar a prática desportiva 
informal com a criação de mais espaços 

Facultar o acesso livre à internet sem fios (WI-FI) nos 
espaços públicos integrados nas áreas alvo de 
intervenções de revitalização urbana.

Revisão do Regulamento Municipal de Apoios ao 
Movimento Associativo no sentido de lhe conferir maior 
adequabilidade às especificidades e necessidades das 
estruturas associativas. Aprofundamento do papel do 
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo.

Um concelho
que se afirma 
pela educação, 
cultura e desporto
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Um Concelho 
para as pessoas, 
amigo do Ambiente
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Revitalização dos centros urbanos tendo como 
prioridade, a curto prazo, a segunda fase dos projetos de 
Camarate, Loures e Moscavide, bem como a cidade de 
Sacavém e a vila de Bucelas.

Nas Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), aumentar 
a dinâmica da conclusão de processos de reconversão 
por iniciativa particular e a capacidade de intervenção na 
modalidade de Reconversão por Iniciativa Municipal.

Recuperação do edificado antigo, promovendo a 
consolidação dos núcleos urbanos.

Promoção de habitação a custos controlados, 
destinada, em particular, a jovens.

Criação de bolsas de habitação para arrendamento de 
iniciativa municipal, com condições especiais para 
jovens.

Fomento do bem-estar animal com a criação do Gatil 
Municipal e de espaços próprios, públicos, para 
atividades de trabalho e treino para cães; realização de 
ações de sensibilização para a redução dos dejetos 
caninos e aumento da fiscalização das responsabilidades 
cívicas e disposições legais dos donos. Promover a 
esterilização dos animais recolhidos
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Ligação ao rio Tejo, na frente ribeirinha de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha, Bobadela e Sacavém, permi-
tindo a fruição da proximidade ao rio, concretizando um 
circuito pedonal e ciclável.

Implementação do Parque da Várzea e Costeiras, 
associando o seu potencial económico e agrícola com a 
fruição de um espaço natural de excelência, que liga a 
zona Oriental e a zona Norte do concelho.

Consolidação da rede de parque verdes, com a 
ampliação do parque Adão Barata até às Torres da Bela 
Vista, em Santo António dos Cavaleiros; com o 
desenvolvimento do parque do Infantado, em Loures; 
com a criação de novos parque urbanos no Catujal e em 
Camarate. Regeneração do parque urbano do Prior Velho 
e beneficiações no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique.

Resolução da ocorrência de cheias na baixa de 
Sacavém, através da requalificação do chamado caneiro 
de Sacavém.

Cidade de Loures, a potenciar como uma grande 
centralidade metropolitana.

Cidade de Sacavém, tornando-a o núcleo de referência a 
oriente, recuperando-lhe a centralidade e dinâmica, 
perspetivando-a de forma integrada com Prior Velho, 
Camarate, Unhos, Apelação, Moscavide e Portela.



Um Concelho 
planeado, 
eficiente e seguro
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Aumentar a eficiência da recolha de resíduos com o 
aumento da recolha seletiva, garantindo o progressivo 
cumprimento das metas ambientais e otimização dos 
circuitos de recolha de lixo.

Reduzir os consumos energéticos, implementando 
uma estratégia de eficiência energética nos consumos 
públicos.

Estabilizar a segurança pública, defendendo junto da 
Administração Central: aumento urgente de viaturas e 
efetivos; construção do quartel para a GNR, em Bucelas; 
ampliação da esquadra da PSP de Camarate.

Reforçar o apoio às associações de bombeiros, 
assegurando o aumento dos apoios às associações de 
bombeiros. Exigir à Administração Central a reposição e o 
incremento do apoio a estas às associações, bem como a 
concretização do estatuto social do bombeiro.
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Nos transportes públicos, área de tutela governamental, 
entendemos ser urgente a assunção das respon-
sabilidades para com a população de Loures, exigindo 
que sejam consideradas as seguintes propostas:

Extensão do Metro à Portela, Sacavém, Loures, Santo 
António dos Cavaleiros e Infantado.

Alargamento da área da Carris em Sacavém e 
Camarate.

Redução do número de coroas com o estabelecimento 
de apenas duas coroas para todo o concelho e de um 
passe intermodal único para toda a Área Metropolitana de 
Lisboa.

Requalificação dos Interfaces rodo/ferroviários de 
Santa Iria de Azóia e Bobadela, garantido adequadas 
ligações aos aglomerados urbanos e condições de 
parqueamento nas estações de comboio.

Isenção de pagamento do pagamento de portagens na 
A8, até à saída para Lousa, e na CREL.

Qualificação e construção de rodovias nacionais (de 
responsabilidade governamental) na saída da A1 na 
Bobadela / São João da Talha; saída de São João Talha 
para a EN10, junto à COPAM; a ligação de Sacavém à 
Segunda Circular; construção da Variante a Bucelas; 
requalificação das Estradas Nacionais números 8, 10.

Qualificação e construção de rodovias municipais 
(responsabilidade da Câmara Municipal) – com 
intervenções de beneficiação da circulação do tráfego: 
rotunda de A-das-Lebres; construção de Variante 
nascente a Loures e da Variante ao centro de Camarate.

Reforço do investimento na rede púbica de água com 
aumento, significativo, do esforço de renovação da rede 
de abastecimento de água, com prioridade para Loures, 
Sacavém e Santo António dos Cavaleiros.



Promover a economia local, através da “Loures 
Investe”, Agência de Investimento criada em 2016, que 
será o instrumento do Município, como interlocutor 
privilegiado da economia local e dos seus agentes. 

Estimular a Inovação, com o desenvolvimento do 
programa “Loures Inova”, com vista à implementação de 
projetos inovadores e criação de ambiente favorável à 
constituição de novas microempresas.

Apoiar a agricultura, a horticultura e a vitivinicultura, 
através de projetos que implementem “circuitos curtos” 
de comercialização, promovendo a distribuição de 
produtos ao comércio e restauração local.

Promover a região demarcada de Bucelas, com a 
realização de eventos que afirmem Bucelas como 
“Capital do Arinto”. 

Facilitar o financiamento de novos projetos, assegu-
rando condições favoráveis de financiamento, nos termos 
da estratégia de desenvolvimento para o território saloio 
(Santo Antão e São Julião do Tojal, Lousa e Fanhões).

Potenciar o comércio local, apoiando projetos de 
investimento que contribuam para qualificar os centros 
urbanos.

Requalificar os mercados municipais, promover a 
requalificação dos mercados em funcionamento (Loures 
e Moscavide) e reconfigurar o objeto de utilização do 
antigo mercado do Prior Velho. 

Afirmar o turismo, com a promoção de Loures, integrado 
na região saloia, como oferta complementar e 
diferenciadora para os turistas que procuram Lisboa, 
baseada numa oferta que integra paisagem, património, 
ruralidade, autenticidade e produtos de qualidade. 
Articulação da criação e promoção da oferta com Sintra, 
Mafra e região Oeste.

Estimular a participação dos cidadãos, assegurando e 
reforçando a prática de proximidade à população dos 
eleitos na Câmara e Assembleia Municipal, manter a 
realização de sessões públicas de auscultação dos 
munícipes e melhorar as formas de participação por via 
eletrónica. 

Qualificar e valorizar os trabalhadores municipais, 
observando níveis elevados de exigência nas condições 
de trabalho e intensificar a formação profissional.

Modernizar os serviços municipais, implementando 
novos espaços de atendimento de proximidade, 
reforçando os serviços disponíveis e disponibilizando 
soluções eficientes de atendimento digital. 

Reduzir, de forma sustentada, a taxa de IMI, conti-
nuando a prática do atual mandato e promovendo a 
redução de taxas diversas, também já iniciada no atual 
mandato.

Não aumentar o valor das tarifas dos SIMAR, mantendo 
inalterados, durante o próximo mandato, os preços dos 
serviços de abastecimento de água, saneamento e 
recolha de resíduos.

Um Concelho 
gerador 
de emprego

Um Concelho 
gerido 
com rigor, 
participação 
e transparência
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