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Compromisso com Sacavém e Prior Velho

Programa
Eleitoral da CDU
A CDU apresenta-se à União de Freguesias
de Sacavém e Prior Velho com o objectivo
principal de devolver a este território o seu
papel de centralidade na zona oriental do
Concelho de Loures.
Um trabalho que será desenvolvido ao longo
do mandato em estreita cooperação com o
governo municipal e demais entidades com
intervenção neste território, e perante as
quais assumiremos a necessária acção de
colaboração e reivindicação.
Para a concretização destes objectivos a
CDU apresenta uma lista de candidatos (as)
abrangente, conhecedores destas freguesias e dos seus desafios, com experiência na
vida associativa e social local, disponíveis
para o desenvolvimento de uma gestão em
permanente diálogo com a população e as
suas organizações.

Ambiente e território
• Promover acções de sensibilização ambiental,
incentivando os hábitos de reciclagem e limpeza
urbana.
• Colaborar com os SIMAR para a melhoria do serviço de
recolha de resíduos sólidos, nomeadamente a qualificação dos pontos de deposição.
• Propor aos SIMAR o restabelecimento do protocolo de
recolha de monos.
• Aumentar o número de papeleiras, cinzeiros e modernizar o mobiliário urbano.
• Exigir a completa despoluição do Trancão e a sua
valorização enquanto espaço de lazer e fruição
ambiental.
• Solicitar à Câmara Municipal a elaboração de um plano
de requalificação das zonas verdes e valorização dos
terrenos desocupados.
• Requalificar o Parque Urbano do Prior Velho, dotando-o
de novos equipamentos de apoio à actividade desportiva e integrando-o na rede e programação dos
“Parques Com vida”.
• Intervir na definição do projecto de requalificação da
Praça da República, no sentido de assegurar que o
mesmo dê resposta às necessidades de melhoria da
mobilidade naquela zona.
• Acompanhar as obras no âmbito do Projecto de
Prevenção de Cheias e substituição do caneiro de
Sacavém, procurando contribuir para a minimização do
seu impacto.
• Acompanhar as intervenções da primeira fase do
processo de regeneração urbana em Sacavém e intervir
na definição das opções da segunda fase.
• Intervir no processo de discussão do Plano de
Pormenor do Prior Velho, destinado à reabilitação da
zona da Quinta da Serra, procurando assegurar que o
mesmo seja uma resposta adequada à solução de
problemas estruturais no Prior Velho, como sejam o
estacionamento, as vias de acesso à freguesia e a
escassez de zonas verdes de qualidade.
• Intervir na reformulação do acesso da Avenida Estado
da Índia ao centro de Sacavém.
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• Acompanhar o processo de reformulação do Plano de
Pormenor do Quartel de Sacavém, assegurando que a
mesma respeita os compromissos anteriormente
assumidos pela CDU.

Educação, cultura e desporto

• Acompanhar o processo de recepção final da
Urbanização Terraços da Ponte.

• Exigir, ao Ministério da Educação, a remoção das placas
de amianto ainda existentes na Escola Secundária de
Sacavém e na Escola Básica Bartolomeu Dias.

• Intervir junto dos SIMAR no sentido da realização dos
investimentos necessários na rede de abastecimento
de água.
• Melhorar a iluminação pública.
• Exigir da administração central o investimento necessário em meios e recursos humanos para aumentar o
policiamento de proximidade.
• Elaborar e implementar um plano de eliminação de
barreiras arquitectónicas no espaço público.
• Intervir junto da Câmara Municipal de Loures para a
elaboração de um estudo de circulação de trânsito,
mobilidade e reordenamento de estacionamento.
• Requalificar a Azinhaga das Prioras, melhorando as
condições da circulação ciclo-pedonal entre Sacavém e
o Prior Velho.
• Reivindicar da Infraestruturas de Portugal a reabertura
do acesso à 2ª Circular e à CRIL, Sacavém/Prior Velho.
• Reivindicar a requalificação da Rua Miguel Bombarda,
no sentido de a transformar numa via urbana com segurança para automobilistas e peões.
• Intervir junto dos operadores de transportes públicos,
no sentido da melhoria da oferta prestada às populações, frequência horária, qualidade de viaturas,
articulação multimodal.
• Intervir para a requalificação da estação ferroviária de
Sacavém.
• Exigir à Administração Central o cumprimento da promessa de prolongamento do Metro a Sacavém.
• Intervir para a extensão do serviço da Carris a Sacavém.
• Exigir à Assembleia da República a alteração da
reforma administrativa de Lisboa e a redefinição dos
limites da Freguesia de Sacavém, reintegrando nesta
freguesia o território desanexado na zona ribeirinha do
Tejo e Trancão.
• Apoiar a população do Prior Velho na exigência da
restauração da autonomia administrativa da Freguesia
do Prior Velho.

• Reivindicar a construção de um anfiteatro na Escola
Bartolomeu Dias.

• Incentivar e apoiar a criação de hortas pedagógicas nas
escolas e jardins de infância.
• Apoiar a atividade das associações e coletividades,
elaborando um regulamento de apoio que permita a
transparência e equidade.
• Diversificar a oferta do Centro de Recursos do Prior Velho.
• Acompanhar a instalação, em Sacavém, da Casa da
Imagem, local de acolhimento do espólio de Eduardo
Gageiro, a divulgação da sua obra e promoção de
novos criadores.
• Melhorar a divulgação da oferta cultural e associativa da
freguesia, criando uma agenda cultural, que congregue
as iniciativas da autarquia e das associações locais.
• Potenciar o património local, cultural, ambiental promovendo visitas e caminhadas.
• Promover as Festas da Cidade de Sacavém e da Vila do
Prior Velho, reformulando o actual modelo de festividades, apostando na qualidade e diversidade da oferta
cultural e no envolvimento das associações e colectividades.
• Promover as Noites de Verão, descentralizadas pelas
zonas/bairros e urbanizações das freguesias, em
parceria com as associações locais.
• Dinamizar a Quinta de São José, enquanto espaço de
desenvolvimento de actividades lúdicas, desportivas e
culturais.
• Solicitar à Câmara Municipal a melhoria das condições
de utilização da Casa da Cultura de Sacavém pelas
associações locais, integrando-a na rede de equipamentos com agenda cultural regular.
• Promover um plano de desenvolvimento da prática
desportiva, em parceria com as associações locais,
valorizando o seu papel formativo e educativo.
• Reabilitar o parque infantil na Urbanização da Quinta do
Mocho.
• Intervir e acompanhar o processo de requalificação da
Escola Básica N.º 3 de Sacavém.
• Colaborar na conservação das instalações escolares e
nos projetos e atividades das escolas.
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Acão Social, saúde e solidariedade

Gestão, participação e cidadania

• Apoiar a construção do Lar de Idosos da Associação
Comunitária de Sacavém.

• Proceder à instalação dos serviços de atendimento da
união de freguesias em local acessível, em Sacavém e
no Prior Velho.

• Apoiar as instituições de apoio social à infância e
terceira-idade nos processos de apresentação de
candidaturas para alargamento ou celebração de
novos acordos com a Segurança Social.
• Criar, em parceria com as instituições locais, um
projecto de apoio aos mais idosos.
• Reivindicar a instalação do CATUS de Sacavém e Prior
Velho no edifício de Centro de Saúde de Sacavém.

• Remodelar o sítio da internet, com a criação de um
balcão virtual, que permita tratar de atestados e requerimentos sem deslocações desnecessárias.
• Dinamizar o orçamento participado, para definição dos
investimentos e acções a realizar de acordo com as
prioridades definidas pelas populações.

• Promover acções de rastreio e educação para a saúde.

• Incentivar a criação de associações de moradores nas
várias urbanizações/zonas da união de freguesias,
entendendo-as como parceiros na gestão local.

Atividades económicas

• Realização de reuniões públicas de executivo, temáticas e descentralizadas.

• Diligenciar para a melhoria da oferta de serviços
públicos na união de freguesias, como factor de
atracção à cidade.
• Acompanhar o processo de recuperação e reconversão
do Mercado do Prior Velho.

• Criação de aplicação digital para acesso à agenda
local, informações da autarquia, requerimentos e
reporte de anomalias no espaço público.
• Criação de zonas com acesso wi-fi, priveligiando os
jardins e zonas de lazer.

• Elaborar um plano de apoio e dinamização do comércio
local, em articulação com a Associação de Comerciantes de Sacavém.

Este é o programa para concretizar o projeto da CDU na
União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho. Com a
CDU teremos na nossa freguesia eleitos dedicados e
determinados a resolver os problemas existentes à semelhança do que aconteceu, nestes últimos quatro anos,
com a gestão da CDU na Câmara Municipal de Loures.
A CDU é a melhor garantia da mudança que precisamos
em Sacavém e Prior Velho. Agora é CDU.

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