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A CDU apresenta uma lista renovada de candidatos, de 
reconhecido prestígio e capacidade de trabalhar com todos 
e para todos, candidatos capazes de contribuir para melho-
rar as condições de vida dos fregueses e trabalhar para que 
Fanhões se assuma como uma terra que faça parte ativa da 
mudança em curso no município de Loures.

O Programa Eleitoral 2017-2021 da CDU assume um projeto 
construído no diálogo e na participação das principais 
entidades e forças vivas da freguesia e da população.

O Programa realça as ações mais significativas no âmbito das 
competências da Junta de Freguesia e as que serão estratégi-
cas para o desenvolvimento local, independentemente das 
entidades a quem caberá a respetiva concretização.

É a CDU, no Concelho de Loures e na freguesia de Fanhões, 
que está em melhores condições de responder com Trabalho, 
Honestidade e Competência aos desafios que temos pela 
frente.

Jorge Simões



Programa 
Eleitoral da CDU
Educação
• Apoiar todo o projecto educativo da Freguesia em 

parceria com o Núcleo Escolar, Associação de Pais, 
Movimento Associativo e demais Entidades envolvidas.

• Encontrar solução com o Município para a construção 
de um toldo de protecção das crianças e familiares no 
acesso às instalações escolares.

• Revitalizar o projecto “Educar Regionalizando”, promo-
vendo o conhecimento local e a sensibilização do 
Património Material e Imaterial da Freguesia.

• Colaboração com os diversos centros de estudo de 
apoio escolar promovido pelas instituições da Fre-
guesia.

• Criar projectos com as entidades e todo o movimento 
Associativo da Freguesia, com acções humanitárias, 
culturais, desportivas, recreativas e idas à praia de 
crianças nos tempos livres.

• Revitalização e promoção da Biblioteca e pontos de 
leitura em parceria com o Município. 

Juventude
• Agendar reuniões periódicas com os jovens e facilitar o 

aparecimento de novos grupos, apoiando as suas 
iniciativas e fomentando a sua integração no movi-
mento associativo. Realizar workshops e debates de 
interesse cultural e educacional para jovens.

População Sénior
• Acolher e potenciar projectos voluntários em conjunto 

com as instituições e o Movimento Associativo para os 
idosos na área da saúde, ocupação, cidadania ou 
convívio. Realizar acções de esclarecimento sobre 
Saúde, Segurança, Cidadania, Vida Activa entre outros, 
descentralizadas por todas as localidades da 
Freguesia.

Cultura e Património
• Promover, reconhecer e apoiar a actividade cultural da 

Freguesia e divulgar o seu calendário cultural.

• Colocar o Património da Freguesia ao dispor das 
actividades culturais.

• Comemorar o dia da Freguesia em todas as Loca-
lidades, conjuntamente com todas as Entidades, 
Instituições, Associações, Sociedades de Cultura, 
Desporto e Recreio da Freguesia.

• Apoiar a criação de eventos culturais temáticos como: 
Teatro, Poesia, Fado, Concertos, entre outros.
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•   Apoiar os Artesãos da Freguesia e o seu Artesanato, 
promovendo o seu trabalho e incentivar a realização de 
Feiras e eventos a nível local, encontros, workshops e 
informações periódicas.

• Assegurar a protecção, a manutenção e a referenciação 
do Património Material e Imaterial da Freguesia em 
conjunto com o Município e as Entidades competentes 
assim como o seu levantamento e classificação, os 
factos históricos mais relevantes da Freguesia, 
promovendo o debate público sobre todo o Património 
em cada uma das localidades da Freguesia.

• Criação com apoio do Município, de um “Núcleo 
Museológico do Calceteiro e Etnográfico da Freguesia”, 
um espaço cultural polivalente, representando a 
história da Freguesia com especial relevo para as 
profissões do Calceteiro, Ferreiro, Lavadeira, Cortador, 
Hortelão, entre outras.

• Encontrar solução juntamente com o Município para a 
Casa Mortuária de Fanhões, que actualmente não 
reúne as condições necessárias.

• Colaborar com a população do Cabeço de Monta-
chique para encontrar soluções junto do Município e 
das Entidades competentes, para a situação da Casa 
Mortuária de Cabeço de Montachique e restante 
espaço do Sanatório.

• Levantamento do estado de conservação dos Parques 
Infantis e recuperação dos equipamentos degradados.

Saúde
• Disponibilidade para a criação de um protocolo com a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Fanhões, na área da Saúde com a realização de 
diagnósticos de rastreio, acções de prevenção e 
divulgação à população da Freguesia, envolvendo todas as 
Entidade e Instituições, assim como todos os voluntários de 
Saúde disponíveis que já realizam esta actividade.

• Sensibilização das Entidades competentes para a 
construção de um novo Centro de Saúde em Santo 
Antão do Tojal, melhorando o serviço público de saúde 
prestado à População da Freguesia de Fanhões.  

Acção Social
• Apoio, reconhecimento e promoção do trabalho das 

Instituições da Freguesia ligadas à Acção Social.

• Acolher projectos de Acção Social para a Freguesia de 
Instituições credenciadas, promovendo a dádiva de 
bens essênciais às famílias carenciadas em conjunto 
com outras Entidades. 

• Criação de um projecto de “Pequenos Arranjos” nas 
residências à população carenciada.

• Sinalizar e encaminhar para as entidades competentes os 
casos extremos de pobreza, segurança e degradação 
das condições de vida. 



Segurança
• Estabelecer uma ligação constante e em permanência 

com as forças da ordem e de protecção responsáveis, 
promovendo a segurança e o auxilio no Território da 
Freguesia.

• Disponibilidade para a criação com a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões de 
um protoloco de apoio à sua actividade operacional, no 
âmbito da protecção de pessoas e bens, autorizando a 
realização de Simulacros e acções de sensibilização 
junto da população em todas as Localidades da 
Freguesia. 

Transportes e Mobilidade
• Promover junto da população um debate alargado 

sobre Transportes e Mobilidade, procurando soluções 
para as questões apresentadas.

Pessoas com deficiência
• Compromisso total no apoio da Junta de Freguesia às 

pessoas com deficiência. 

• Promover a informação dos apoios prestados pelas 
Entidades às pessoas com deficiência e melhorar o 
acesso às pessoas com mobilidade reduzida na via 
pública e nos Edifícios da Freguesia.

• Promover em conjunto com o Movimento Associativo, 
Voluntários, Instituições e Entidades, acções que possam 
integrar e ajudar no dia-a-dia as pessoas com deficiência.

• Assinalar na Freguesia o dia 3 de Dezembro Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência.

Desporto
• Promover, reconhecer e reactivar a actividade Desportiva 

na Freguesia em especial nas camadas jovens.

• Realizar debates e encontros públicos com especialistas 
sobre Desporto nas várias idades, Saúde, Bem-Estar, 
Nutrição, experiência de práticas lúdicas, coleccionismo 
ou hobbies.

• Levantamento e estudo junto das Entidades e Instituições 
da actual situação pública do património e espólio do Sport 
Lisboa e Fanhões, realizando após conclusão do estudo, 
um debate alargado sobre o presente e o futuro da 
Instituição, com a presença dos Associados, Município, 
Entidades e População.

• Apresentar junto do Município as necessidades ou melho-
ramentos a efectuar nos equipamentos Desportivos da 
Freguesia.

• Solicitar ao Município melhoramentos no Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique, nos equipamentos, nomea-
damente: Pavimento do Campo de Ténis, Balneários, 
Campos Futebol e Equipamentos do Circuito.
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Valorização do Espaço Público
• Solicitar ao Município o reforço dos ecopontos na Fregue-

sia, e a possibilidade de colocação de pontos de recolha 
de matérias como óleos, cortiça, pilhas, lâmpadas, etc.

• Preocupação constante e regular com a Limpeza Urbana 
em toda a Freguesia.

• Valorização de todo o território Natural da Freguesia 
apoiando a criação de um núcleo de Voluntários de Pro-
tecção à Natureza, envolvendo o Movimento Asso-
ciativo, Instituições e Entidades disponíveis.

• Iniciar com o Município, Entidades, Instituições e Núcleo 
Escolar um projecto gradual de regularização e limpeza 
das margens dos rios e ribeiros e plantação de árvores 
autóctones, promover a criação de espaços de lazer 
usufruindo das paisagens naturais da Freguesia, como 
locais de caminhada, desportos de aventura, espaços de 
merendas, criando uma possível rota de interesse turístico.

• Sensibilizar as Entidades ou Instituições para os Moinhos 
existentes na Freguesia e dar-lhes uma nova dinâmica, 
caso os seus proprietários o entendam.

• Promover a informação junto da população para as 
boas práticas ambientais, assim como os fundos 
Europeus disponíveis para Entidades, Associações, 
Instituições e Particulares.

• Acolhimento a projectos de alunos finalistas em ciências 
do Ambiente, Geologia, Arquitectura Paisagista, etc., que 
contribuam com ideias que possam valorizar a Freguesia.

• Encontrar soluções e respostas junto do Município que 
possam facilitar a recuperação de imóveis degradados 
ou agilizar os processos de construção, disponibilizan-
do informação de apoio, como forma de fixar os jovens 
na Freguesia.

• Sensibilizar os donos para os cuidados a ter com os animais 
assim como o comportamento nos espaços públicos.

Associações e Coletividades
• Reconhecer, apoiar e estar presente nas principais 

iniciativas Culturais, Desportivas, Recreativas e Huma-
nitárias da Freguesia. Agendar reuniões periódicas 
promovendo a concórdia, a entreajuda e os projectos 
conjuntos, criando um calendário de todas as activida-
des do Movimento Associativo da Freguesia que seja 
ajustado e benéfico para todos.

• Apoiar com equidade e divulgar publicamente todos os 
apoios concedidos.

• Analisar a disponibilidade de instalações do Património 
da Junta de Freguesia que possam ser dinamizadas e 
cedidas ao Movimento Associativo ou a projectos de 
juventude. 

• Organizar em conjunto com as Entidades, Instituições e 
Movimento Associativo, a comemoração do 25 de Abril 
com acontecimentos desportivos, recreativos e culturais 
abrangendo todas as localidades da Freguesia.   



Economia e Criação de Emprego
• Criação de um núcleo de apoio à criação e emprego, 

divulgação, debate e workshops sobre criação de 
empresas, oportunidades de negócio, economia e 
emprego.

Actividade Agrícola
• Divulgação e promoção da actividade agrícola na 

Freguesia.

Comércio
• Reuniões periódicas com o Comércio Local da Freguesia 

escutando os seus problemas e objectivos, na procura de 
soluções conjuntas que tragam benefícios à actividade 
económica na Freguesia.

· Rever a política das taxas de ocupação da via pública.

Turismo
• Levantamento e divulgação com apoio do Município e 

entidades sobre os pontos turísticos da Freguesia à 
escala local de modo a promover o seu potencial.

• Apoiar em parceria com o Município, através do 
programa municipal de apoio às colectividades: a 
A.H.B.V. de Fanhões na melhoria das condições do 
Campo de Treinos e Formação do Corpo de Bombeiros, 
na construção de um WC/balneário e no alcatroamento 
do espaço; o Clube de Caçadores de Fanhões na 
requalificação do espaço do antigo Campo de Tiro; 
a Sociedade Recreativa de Casainhos na melhoria das 
suas instalações, sendo uma das necessidades 
referenciadas a melhoria e cobertura do espaço da 
esplanada exterior; o Sporting Clube de Casainhos na 
melhoria das suas instalações e do seu equipamento 
desportivo; o Futebol Clube Ribadense na melhoria das 
suas instalações, encontrando soluções para a cober-
tura de fibrocimento (amianto) do telhado, assim como 
para a melhoria do seu ringue desportivo; Reunir todos 
os esforços para reabrir a Sociedade Recreativa e 
Cultural de Ribas e Baixo, apoiando de forma sustenta-
da a sua actividade associativa e promovendo junto do 
Município a cedência de um terreno municipal junto à 
Escola de Ribas de Baixo.  

• Apoiar: o Centro de Dia de Fanhões na melhoria dos 
seus equipamentos; o Casainhos Project para a sua 
integração no Movimento Associativo do Município 
tendo direito aos respectivos apoios e incentivos; o 
Clube Terra a Terra, TV Fanhões e Casainhos Project em 
encontrar soluções e disponibilidade de instalações do 
Património da Junta de Freguesia; a Banda da A.H.B.V 
de Fanhões e a Banda da Sociedade Recreativa de 
Casainhos no seu projecto de educação musical e na 
aquisição de instrumentos; o Grupo Cénico da A.H.B.V. 
Fanhões na sua actividade.   

Estes são os compromissos assumidos 
pelos candidatos da CDU para o próximo 
mandato autárquico. Candidatos que 
igualmente se comprometem a estar atentos 
às realidades e às questões colocadas pela 
população, a ouvir e saber interpretar o que, 
entretanto, surge e necessita de resposta, 
apelando à participação de todos os 
fregueses na vida quotidiana da freguesia e 
garantindo o seu direito à informação em 
todos os aspetos do trabalho autárquico.

Compromissos que colocam a Junta de 
Freguesia sempre ao lado e na defesa da 
população, nos problemas e nas lutas que 
surgirem no decorrer do mandato autárquico.

Taxas
• Revisão da política de Taxas e Emolumentos.

Serviços
• Propor à Assembleia de Freguesia, a realização das 

Assembleias pelas várias localidades da Freguesia.

• Propor a gravação das Assembleias de Freguesia para 
registo futuro e a intervenção do público para as 22.30h, 
igual à hora da Assembleia Municipal.

Comunicação
• Reformulação da página institucional de internet da 

Freguesia, aumentando os conteúdos e informação, 
tornando-a mais participativa e dinâmica.

• Criação de um Boletim Informativo periódico sobre 
assuntos da Freguesia, com espaço aberto à cola-
boração dos Cidadãos, Entidades, Instituições e 
Movimento Associativo.

• Identificação pública e visível de todas as viaturas ao 
serviço da Autarquia com a colocação do Brazão da 
Freguesia e melhoramento da imagem e do estacionário.

Serviços da Autarquia 
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A diferença que se vê. 
A garantia de quem cumpre!




