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Programa 
Eleitoral da CDU
Os que fizeram de Moscavide e Portela a sua 
opção de vida, onde vivem, estudam e 
trabalham são a razão primeira da nossa 
candidatura. 

Estamos em condições de garantir a esta-
bilidade e o normal funcionamento dos 
órgãos de poder da Freguesia, de fazer a 
gestão rigorosa dos dinheiros públicos e de 
cumprir os compromissos que assumirmos 
com as pessoas.

Temos uma grande diversidade de expe-
riências profissionais, associativas e 
políticas acumuladas, que com trabalho, 
vontade e humildade colocamos ao serviço 
da comunidade.

Vida melhor
• Melhorar a resposta às necessidades de apoios e 

acompanhamento da comunidade, dando particular 
atenção à população mais fragilizada;

• Cuidar das condições de mobilidade na via pública, 
anulando os obstáculos existentes que sejam desne-
cessários;

• Garantir mais segurança nas deslocações no espaço 
público a cegos ou pessoas com fortes condicionantes 
de visão;

• Estimular e valorizar as relações de vizinhança, 
tomando o espaço público como local privilegiado de 
convívio, recreio e troca de experiências;

• Colaborar na promoção de um sentido de pertença, 
preservando a identidade na diversidade religiosa, 
cultural e étnica da Freguesia;

• Pugnar pela existência de um Lar de Idosos na 
Freguesia;

• Dinamizar ações que ajudem a prevenir situações de 
assédio ou risco físico;

• Promover campanhas de responsabilização na recolha 
dos dejetos e sensibilização para o cumprimento da lei 
e das regras de condução de cães;

• Delimitar uma zona específica para treino e deslocação 
livre dos cães;

.•E xigir uma adequada recolha de resíduos sólidos, 
assim como o cumprimento cidadão do seu depósito 
adequado para tratamento, de forma a garantir uma boa 
qualidade ambiental;

• Manter a vigilância e a limpeza do espaço público, em 
especial das zonas mais utilizadas pelas crianças.
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Sustentabilidade e transportes
• Sensibilizar a comunidade escolar para a utilização de 

modos de deslocação suaves, alternativos ao trans-
porte individual motorizado;

• Apoiar os moradores na defesa de transportes públicos 
de qualidade, com veículos em boas condições de 
circulação, cumprimento de horários e manutenção das 
carreiras estipuladas;

• Exigir à Carris o alargamento à freguesia da Portela e à 
totalidade de Moscavide do passe Lisboa Viva – Terceira 
idade e do passe gratuito para crianças até aos 12 anos 
(inclusive);

• Reverter a redução dos serviços da carreira 783;

• Participar institucionalmente no processo reivindicativo 
do Metro à Portela;

• Promover a utilização da bicicleta como meio de 
deslocação;

• Criar uma “escola” para o ensino do uso da bicicleta;

• Construir uma rede de parqueamento de bicicletas, 
facilitando o acesso aos transportes coletivos de 
massas, ao comércio local, a equipamentos coletivos e 
escolas;

• Ter o aumento da capacidade de parqueamento 
automóvel, como uma das principais prioridades.

Mais participação
Melhores respostas
• Envolver a comunidade na resolução dos problemas 

coletivos;

• Dinamizar uma intervenção solidária de proximidade, 
além das respostas institucionais de cariz profissional, 
destinada aos que mais precisam, pela idade, pela 
doença, pela solidão, proporcionando momentos de 
companhia e partilha;

• Criar um Conselho Consultivo Local de apoio à decisão, 
no qual sejam envolvidos os destinatários dos assuntos 
em causa;

• Estimular a participação dos mais jovens na vida local, 
abrindo a possibilidade do desenvolvimento de 
projetos e ações próprias;

• Chamar a comunidade à discussão pública do Plano de 
Atividades e Orçamento da Freguesia;

• Pelo fim da União de Freguesias, colocar à discussão 
pública o regresso às anteriores Freguesias:  Freguesia 
de Moscavide e Freguesia da Portela;

• Como tem sido cariz da intervenção da CDU, quer na 
Portela quer em Moscavide, continuaremos a privilegiar 
um bom relacionamento com todas as forças 
partidárias representadas na Assembleia de Freguesia.

Melhor escola
Comunidades em progresso
• Delimitar zonas de estacionamento temporário junto às 

escolas, a fim de facilitar o acompanhamento à sala de 
aula das crianças dos Jardins de Infância e das crianças 
e jovens com mobilidade condicionada;

• Colaborar no processo de responsabilização individual 
e coletiva das famílias na formação e educação com 
valores, das crianças e jovens;

• Reduzir o fluxo de trânsito na Rua das Escolas e estudar 
a reorganização desta via, de modo a facilitar a 
deslocação a pé e de bicicleta;

• Garantir um estreito e rigoroso acompanhamento do 
estado de conservação dos equipamentos educativos;

• Reivindicar a requalificação da EB1 JI Portela, da res-
ponsabilidade da Câmara Municipal, de forma a ga-
rantir melhor qualidade no fornecimento das refeições e 
melhor funcionamento das atividades escolares;

• Reivindicar uma requalificação urgente e profunda da 
Escola 2,3 Gaspar Correia, da responsabilidade do 
Ministério da Educação, de forma a garantir o seu pleno 
funcionamento.

Cultura e desporto
Formação integral
• Proporcionar mais e melhor oferta, disponibilizando 

mais apoios e melhores condições de funcionamento 
às estruturas associativas locais e às escolas;

• Diversificar a oferta cultural e as dinâmicas desportivas, 
procurando corresponder à diversidade de interesses 
da comunidade;

• Instalar equipamentos desportivos e de atividade física 
para utilização informal;

• Criar mecanismos de apoio específicos ao associa-
tivismo jovem.;

• Apoiar a rentabilização dos equipamentos desportivos 
formais existentes na Freguesia.
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A Mudança Necessária que está a acontecer um pouco por todo o Concelho, 
também tem de passar por aqui.

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

Requalificar
Em nome de todos, por todos
• Requalificar os Parques infantis da Freguesia, avaliando 

a localização, organização e orientação dos brinquedos 
a instalar;

• Requalificar o Jardim de Moscavide, após consulta 
pública quanto à sua configuração e organização;

• Requalificar o espaço que integra e envolve a Vila 
Valente, procurando garantir um edificado equilibrado, 
com zona verde, espaço para estacionamento e reserva 
de terreno para equipamento.

Juntar forças e competências
Muitos dos objetivos e propostas expressas só terão 

viabilidade ou assumirão a dimensão desejada se 
sustentadas em amplas formas de colaboração, em que a 
capacidade de diálogo, o respeito pela opinião diferente e 
a firmeza na defesa do bem público estejam sempre 
presentes

Entidades com quem estão perspetivados parcerias e 
protocolos:

• Câmara Municipal de Loures;

• Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide;

• Estruturas associativas locais, de âmbito recreativo, 
cultural e desportivo;

• Instituições Particulares de Solidariedade Social;

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela;

• Associações de Comerciantes e outros empresários;

• Entidades e estruturas de âmbito local, concelhio e 
nacional, que estejam associadas às problemáticas em 
causa.

Dinamismo económico
Mais emprego
• “Moscavide Centro Comercial a Céu Aberto”, desen-

volver com os comerciantes um conceito de marca e 
promover ações de dinamização do comércio local;

• Apoiar a criação de micro e pequenas empresas e 
tornar mais acessível e facilitado o acesso às ofertas de 
emprego disponíveis na área de influência da Fre-
guesia;

• Requalificar o atual Mercado de Moscavide, pugnando 
por uma boa e diversificada oferta de produtos, com 
capacidade de estacionamento que corresponda às 
necessidades identificadas.

Serviços autárquicos
Servir os cidadãos
• . Responder com maior celeridade às necessidades da 

comunidade;

• Envolver os trabalhadores da Junta de Freguesia na 
procura das melhores soluções;

• Requalificar o espaço municipal onde estão localizadas 
as Instalações Administrativas da Junta de Freguesia, 
por forma a garantir um edificado de qualidade e de 
cariz multifuncional, que proporcione um melhor funcio-
namento dos serviços e dê resposta às diversificadas 
necessidades da comunidade.

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