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Compromisso com Lousa

Programa
Eleitoral da CDU
O Programa Eleitoral da CDU para a Freguesia organiza-se em
torno de grandes temas – intervenção social, ambiente, qualificação urbana, cultura, informação e participação – assumindo
as ações a desenvolver em toda a Freguesia da Lousa.
A CDU apresenta uma lista renovada de candidatos, de reconhecido prestígio e capacidade de trabalhar com todos, capazes de
contribuir para melhorar as condições de vida dos fregueses e
trabalhar para que a Freguesia da Lousa se assuma ainda mais
como uma terra que faz 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.
É a CDU, no Concelho de Loures e na Freguesia da Lousa que
está em melhores condições de responder com Trabalho,
Honestidade e Competência aos desafios que temos pela frente.
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Saúde, acão social
e população sánior
• Melhoria das condições de acessibilidade ao edifício da
Extensão do Centro de Saúde de Lousa, de modo a que
as pessoas com mobilidade reduzida possam ser
atendidas com dignidade;
• Realização de rastreios de saúde nas várias localidades
da Freguesia, em parceria com as coletividades,
bombeiros e profissionais de saúde;
• Garantir atendimento jurídico à população da Freguesia,
através de protocolo estabelecido com a Ordem dos
Advogados;
• Criação de protocolos com Óticas, com vista à redução
dos preços a todos os habitantes da Freguesia;
• Promover, junto da Câmara Municipal, a criação de uma
loja solidária que responda a situações de graves
carências sociais, na alimentação, vestuário e manuais
escolares;

Educação, cultura,
desporto e juventude
• Promover em conjunto com a Câmara Municipal a
criação de soluções de habitação que permitam fixar os
jovens da Freguesia, entre elas o programa de Áreas de
Reabilitação Urbana para toda a Freguesia:
• Reivindicar junto das entidades competentes a criação
de uma creche na Freguesia, tentado protocolos com o
IPSS;
• Realizar todos os anos um programa de ida à praia com
todas as crianças da Freguesia (com idades entre os 6 e
os 13 anos);
• Realização de sessões de cinema ao ar livre no Jardim
de Lousa;
• Estudar a criação de um espaço para a prática
desportiva informal na Freguesia;

• Trabalhar em parceria com as associações da Freguesia,
com vista a que sejam proporcionados um conjunto de
serviços e atividades para idosos;
• Realizar anualmente uma grande iniciativa com os
nossos idosos, proporcionando-lhes momentos de
convívio e de lazer;
• Colaborar/apoiar a GNR nos programas de acompanhamento aos idosos a viverem sozinhos ou isolados e
na prevenção de burlas e roubos.

Segurança pública e proteção civil
• Apoiar/colaborar com as associações de bombeiros
que servem as várias localidades da Freguesia;
• Promover, em parceria com as associações de
bombeiros, acções de sensibilização e simulacros,
junto das escolas e população;

• Aumentar os apoios ao movimento associativo
desportivo, cultural e social e publicitar de forma
transparente e acessível todos os apoios dados a estas
associações;

• Promover em parceira com a GNR, ações de sensibilização junto da população, escolas e comércio;

• Continuar a promover as várias iniciativas de âmbito
recreativo desenvolvidas pela Junta de Freguesia.

• Colaborar com os sistemas locais de proteção civil e de
combate a incêndios.
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Património histórico, ambiente
e desenvolvimento económico
• Manutenção da limpeza urbana e conservação e
embelezamento dos espaços verdes da Freguesia;
• Pressionar as Infraestruturas de Portugal para que
recupere a estrada velha de Lousa/Montachique;
• Apoiar as empresas sediadas na Freguesia, em
particular o pequeno comércio local, no que toca a
questões burocráticas e no relacionamento com outras
entidades públicas;
• Requalificação da zona envolvente aos lavadouros
junto ao Grupo Desportivo de Lousa;
• Colaboração com as entidades competentes na
promoção e limpeza da área envolvente da Diáclase e
Anta das Salemas e Anta de Carcavelos, valorizando o
património natural da Freguesia;
• Trabalhar para se constituir um espaço museológico
etnográfico, no qual se mostrem os artefactos históricos
dos ranchos folclóricos da Freguesia, entre outros;
• Colaborar com a Câmara Municipal na a criação de um
plano turístico para a Freguesia, valorizando as potencia-lidades desportivas e paisagísticas.

Rede viária e transportes
• Reivindicar, em conjunto com a Câmara Municipal, a
melhoria do serviço prestado pelos operadores de
transportes públicos, no que toca a preços, horários e
trajetos;
• Exigir ao Governo a criação do passe intermodal que
permita com o mesmo passe utilizar a Barraqueiro, a
Rodoviária, o metropolitano, a CARRIS a CP e outras
transportadoras;
• Investir na conservação da rede viária e de novas
pavimentações.

Relação com a população
e qualidade dos serviços
• Continuar a manter os serviços de correio a funcionar
em Lousa;
• Apostar na participação dos cidadãos na vida da
Freguesia, ouvindo-os sempre que sejam tomadas
decisões que os afetem, bem como em Assembleias de
Freguesia descentralizadas.

Estes são os compromissos assumidos pelos candidatos da CDU para o próximo mandato 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.

A diferença que se vê.
A garantia de quem cumpre!
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