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Reorganizar e reestruturar os recursos humanos
adaptando-os à nova realidade

Intervir de forma sistemática nos espaços públicos,
melhorando-os e mantendo-os

• Estreitar a ligação entre o Executivo da Junta e os trabalhadores, visando dar mais
eficácia e eficiência aos serviços prestados.
• Pugnar pelos direitos dos trabalhadores e pela manutenção dos seus postos de
trabalho.

• Melhorar as condições de acessibilidade e circulação (arranjo e colocação de
passeios, pilaretes e baias de protecção de peões; pintura de passadeiras e
marcação de lugares de estacionamento; sinalização vertical e horizontal).

Rentabilizar os meios técnicos, logísticos e de apoio existentes
• Alargar e melhorar os serviços prestados pelos gabinetes de apoio psicológico,
jurídico, de intervenção social e pela Oficina de Apoio ao Idoso.

Camarate • Unhos • Apelação

Síntese do programa eleitoral
Estreitar a ligação com as populações
• Manter a identidade própria de cada freguesia, respeitando as suas especificidades
e aproveitando as infra-estruturas existentes para efectivar uma maior
aproximação entre o novo órgão eleito e a população de cada uma.
• Manter em funcionamento todos os serviços de atendimento actualmente
existentes, melhorando-os quando necessário e possível.
• Aproximar os eleitos das populações através do contacto regular com as suas
instituições e o movimento associativo.
• Realizar reuniões públicas de Executivo e Assembleias de Freguesia
descentralizadas.
• Promover reuniões com a população para a definição das prioridades e dos
investimentos locais.
• Manter uma constante Informação através dos mais variados meios, tais como
boletim informativo, folhas informativas, sítio na internet.

Aplicação do Protocolo de Delegação de Competências
em todas as suas vertentes
• Nomeadamente no que concerne às escolas, mercados, zonas verdes, lagos e
fontes ornamentais, sinalização horizontal e vertical, bermas e valetas, limpeza
urbana, recintos desportivos.
• Propor à Câmara Municipal de Loures a revisão e aprofundamento do Protocolo de
Delegação de Competências, garantindo uma maior satisfação das necessidades
da população e a sua adaptação à nova realidade.

Promover e apoiar iniciativas de carácter cultural,
social e desportivo envolvendo as estruturas locais
• Manter as festas comemorativas de cada freguesia nas datas habituais, envolvendo
o movimento associativo na sua organização.
• Propor à Câmara Municipal de Loures a descentralização pelas freguesias de
actividades de âmbito cultural, desportivo e recreativo.
• Em colaboração com a comunidade escolar, comemorar o Carnaval, Dia da
Árvore, Dia Internacional da Criança e organizar a Ocupação de Tempos Livres no
Verão.
• Apoiar de forma eficaz e transparente as entidades que promovam actividades de
inserção e acompanhamento social de crianças, jovens e idosos.
• Criação de um gabinete com várias valências, para acompanhar e ajudar o
movimento associativo em áreas tão diversas como a fiscalidade, secretariado,
jurídico, técnico-desportivo e cultural, solicitando à Câmara Municipal de Loures
o respectivo apoio técnico.
• Levantamento dos recursos e infra-estruturas existentes nas freguesias e
estabelecimento de protocolos para a sua colocação ao serviço das actividades e
necessidades diversas do movimento associativo.
• Divulgação das iniciativas do movimento associativo no sítio da Junta na internet.

Criação e ampliação de espaços de zona verde
e de lazer onde existam condições
Reivindicar do Poder Central e Local a concretização de projectos
e a resolução de problemas que há muito vêm sendo adiados
• Proceder ao acompanhamento e apoio às AUGI com vista à sua efectiva
legalização, em conjunto com as respectivas comissões.
• Exigir do Ministério da Administração Interna o reforço do patrulhamento de
proximidade nas freguesias.
• Intervir junto da Câmara para voltar a pôr em funcionamento o Moinho da
Apelação, constituindo este um pólo de dinamização cultural.
• Reivindicar à Câmara Municipal de Loures a recuperação e reabertura das escolas
nº 1 de Camarate e de Unhos.
• Em conjunto com a Rodoviária de Lisboa e Carris, reformular as carreiras e
horários, exigindo uma maior e melhor cobertura das ligações dentro das
freguesias e destas com o Hospital de Loures e com o Centro de Saúde de Sacavém,
até à construção de um novo em Camarate.
• Exigir do Ministério da Saúde o melhoramento das condições dos Centros de
Saúde de Unhos e da Apelação e a construção de um novo Centro de Saúde em
Camarate, nos terrenos existentes para o efeito.

Consulte o programa completo em www.cduloures.org
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Síntese do programa eleitoral
Estreitar a ligação com as populações
• Manter a identidade própria de cada freguesia, respeitando as suas especificidades
e aproveitando as infra-estruturas existentes para efectivar uma maior
aproximação entre o novo órgão eleito e a população de cada uma.
• Manter em funcionamento todos os serviços de atendimento actualmente
existentes, melhorando-os quando necessário e possível.
• Aproximar os eleitos das populações através do contacto regular com as suas
instituições e o movimento associativo.
• Realizar reuniões públicas de Executivo e Assembleias de Freguesia
descentralizadas.
• Promover reuniões com a população para a definição das prioridades e dos
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• Manter uma constante Informação através dos mais variados meios, tais como
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• Propor à Câmara Municipal de Loures a revisão e aprofundamento do Protocolo de
Delegação de Competências, garantindo uma maior satisfação das necessidades
da população e a sua adaptação à nova realidade.

Promover e apoiar iniciativas de carácter cultural,
social e desportivo envolvendo as estruturas locais
• Manter as festas comemorativas de cada freguesia nas datas habituais, envolvendo
o movimento associativo na sua organização.
• Propor à Câmara Municipal de Loures a descentralização pelas freguesias de
actividades de âmbito cultural, desportivo e recreativo.
• Em colaboração com a comunidade escolar, comemorar o Carnaval, Dia da
Árvore, Dia Internacional da Criança e organizar a Ocupação de Tempos Livres no
Verão.
• Apoiar de forma eficaz e transparente as entidades que promovam actividades de
inserção e acompanhamento social de crianças, jovens e idosos.
• Criação de um gabinete com várias valências, para acompanhar e ajudar o
movimento associativo em áreas tão diversas como a fiscalidade, secretariado,
jurídico, técnico-desportivo e cultural, solicitando à Câmara Municipal de Loures
o respectivo apoio técnico.
• Levantamento dos recursos e infra-estruturas existentes nas freguesias e
estabelecimento de protocolos para a sua colocação ao serviço das actividades e
necessidades diversas do movimento associativo.
• Divulgação das iniciativas do movimento associativo no sítio da Junta na internet.

Criação e ampliação de espaços de zona verde
e de lazer onde existam condições
Reivindicar do Poder Central e Local a concretização de projectos
e a resolução de problemas que há muito vêm sendo adiados
• Proceder ao acompanhamento e apoio às AUGI com vista à sua efectiva
legalização, em conjunto com as respectivas comissões.
• Exigir do Ministério da Administração Interna o reforço do patrulhamento de
proximidade nas freguesias.
• Intervir junto da Câmara para voltar a pôr em funcionamento o Moinho da
Apelação, constituindo este um pólo de dinamização cultural.
• Reivindicar à Câmara Municipal de Loures a recuperação e reabertura das escolas
nº 1 de Camarate e de Unhos.
• Em conjunto com a Rodoviária de Lisboa e Carris, reformular as carreiras e
horários, exigindo uma maior e melhor cobertura das ligações dentro das
freguesias e destas com o Hospital de Loures e com o Centro de Saúde de Sacavém,
até à construção de um novo em Camarate.
• Exigir do Ministério da Saúde o melhoramento das condições dos Centros de
Saúde de Unhos e da Apelação e a construção de um novo Centro de Saúde em
Camarate, nos terrenos existentes para o efeito.

Consulte o programa completo em www.cduloures.org
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• Estreitar a ligação entre o Executivo da Junta e os trabalhadores, visando dar mais
eficácia e eficiência aos serviços prestados.
• Pugnar pelos direitos dos trabalhadores e pela manutenção dos seus postos de
trabalho.

• Melhorar as condições de acessibilidade e circulação (arranjo e colocação de
passeios, pilaretes e baias de protecção de peões; pintura de passadeiras e
marcação de lugares de estacionamento; sinalização vertical e horizontal).

Rentabilizar os meios técnicos, logísticos e de apoio existentes
• Alargar e melhorar os serviços prestados pelos gabinetes de apoio psicológico,
jurídico, de intervenção social e pela Oficina de Apoio ao Idoso.
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Síntese do programa eleitoral
Estreitar a ligação com as populações
• Manter a identidade própria de cada freguesia, respeitando as suas especificidades
e aproveitando as infra-estruturas existentes para efectivar uma maior
aproximação entre o novo órgão eleito e a população de cada uma.
• Manter em funcionamento todos os serviços de atendimento actualmente
existentes, melhorando-os quando necessário e possível.
• Aproximar os eleitos das populações através do contacto regular com as suas
instituições e o movimento associativo.
• Realizar reuniões públicas de Executivo e Assembleias de Freguesia
descentralizadas.
• Promover reuniões com a população para a definição das prioridades e dos
investimentos locais.
• Manter uma constante Informação através dos mais variados meios, tais como
boletim informativo, folhas informativas, sítio na internet.

Aplicação do Protocolo de Delegação de Competências
em todas as suas vertentes
• Nomeadamente no que concerne às escolas, mercados, zonas verdes, lagos e
fontes ornamentais, sinalização horizontal e vertical, bermas e valetas, limpeza
urbana, recintos desportivos.
• Propor à Câmara Municipal de Loures a revisão e aprofundamento do Protocolo de
Delegação de Competências, garantindo uma maior satisfação das necessidades
da população e a sua adaptação à nova realidade.

Promover e apoiar iniciativas de carácter cultural,
social e desportivo envolvendo as estruturas locais
• Manter as festas comemorativas de cada freguesia nas datas habituais, envolvendo
o movimento associativo na sua organização.
• Propor à Câmara Municipal de Loures a descentralização pelas freguesias de
actividades de âmbito cultural, desportivo e recreativo.
• Em colaboração com a comunidade escolar, comemorar o Carnaval, Dia da
Árvore, Dia Internacional da Criança e organizar a Ocupação de Tempos Livres no
Verão.
• Apoiar de forma eficaz e transparente as entidades que promovam actividades de
inserção e acompanhamento social de crianças, jovens e idosos.
• Criação de um gabinete com várias valências, para acompanhar e ajudar o
movimento associativo em áreas tão diversas como a fiscalidade, secretariado,
jurídico, técnico-desportivo e cultural, solicitando à Câmara Municipal de Loures
o respectivo apoio técnico.
• Levantamento dos recursos e infra-estruturas existentes nas freguesias e
estabelecimento de protocolos para a sua colocação ao serviço das actividades e
necessidades diversas do movimento associativo.
• Divulgação das iniciativas do movimento associativo no sítio da Junta na internet.

Criação e ampliação de espaços de zona verde
e de lazer onde existam condições
Reivindicar do Poder Central e Local a concretização de projectos
e a resolução de problemas que há muito vêm sendo adiados
• Proceder ao acompanhamento e apoio às AUGI com vista à sua efectiva
legalização, em conjunto com as respectivas comissões.
• Exigir do Ministério da Administração Interna o reforço do patrulhamento de
proximidade nas freguesias.
• Intervir junto da Câmara para voltar a pôr em funcionamento o Moinho da
Apelação, constituindo este um pólo de dinamização cultural.
• Reivindicar à Câmara Municipal de Loures a recuperação e reabertura das escolas
nº 1 de Camarate e de Unhos.
• Em conjunto com a Rodoviária de Lisboa e Carris, reformular as carreiras e
horários, exigindo uma maior e melhor cobertura das ligações dentro das
freguesias e destas com o Hospital de Loures e com o Centro de Saúde de Sacavém,
até à construção de um novo em Camarate.
• Exigir do Ministério da Saúde o melhoramento das condições dos Centros de
Saúde de Unhos e da Apelação e a construção de um novo Centro de Saúde em
Camarate, nos terrenos existentes para o efeito.

Consulte o programa completo em www.cduloures.org
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