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Compromisso com Santa iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela

Programa 
Eleitoral da CDU

No dia 1 de Outubro, mais uma vez, iremos 
votar para a União de Freguesias, conti-
nuando amarrados a uma realidade que nos 
foi imposta pelo PSD/CDS, mas da qual o PS 
não está isento de responsabilidades.

Ao contrário do que afirmam localmente, o 
PS, PSD e CDS, em Setembro de 2016, 
voltaram a não respeitar a história das 
nossas terras e votaram contra o Projeto-lei 
do PCP que repunha todas as freguesias que 
assim o quisessem, como era o caso das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela.

Mas porque os interesses dos seus mais de 
44 mil habitantes se impõem, não desisti-
remos da reposição das três freguesias, pois 
a vida provou que a sua junção nada trouxe 
de positivo para as populações, circuns-
tância agravada pela incapacidade e má 
gestão do PS na Junta de Freguesia, que não 
teve competência para gerir o espaço da 
União de Freguesias e o resultado está à vista 
de todos, nas ruas e passeios, nos jardins e 
zonas verdes.

Estamos motivados para abraçar este desa-
fio a que nos propomos, sempre disponíveis 
para trabalhar com e para a população.

Somos gente de carater e de uma só 
palavra. Prometemos unicamente aquilo que 
temos a certeza de poder cumprir, estando, 
por isso, confiantes que os habitantes das 
nossas freguesias apoiarão aqueles que 
melhor defendem os seus interesses – os 
Candidatos da CDU!

Espaço Público
Não acompanhando o concelho na mudança em curso, a 
gestão PS descuidou o espaço público, necessitando 
para este mandato de uma atenção redobrada:

• Promover a reabilitação do espaço frente à Escola nº 1 
de São João da Talha;

• Requalificar a passagem inferior da A1 que liga S. João 
da Talha a Vale de Figueira;

• Requalificar a Rua Deputado Pedro Botelho Neves, 
junto à EN10, em São João da Talha;

• Criar um Parque Infantil que sirva a população da 
Portela da Azóia e reformular o das Courelas;

• Com a Câmara Municipal Loures – CML – estudar a 
possibilidade da construção da segunda fase do Eco 
Parque em São João da Talha;

• Requalificar a Rua Alves Redol, no Bairro das Figueiras 
em Via Rara; 

• Requalificar o Jardim da Bobadela, entre as Ruas Prof. 
Egas Moniz e Bento Gonçalves;

• Exigir à CML a reabilitação faseada da zona envolvente 
ao Pavilhão José Gouveia em São João da Talha;

• Melhorar a sinalética nas entradas das Freguesias e das 
localidades;

• Com a CML, procurar requalificar a Rua de São 
Francisco Xavier em Santa Iria de Azoia;

• Promover a eliminação de obstáculos à deslocação de 
pessoas com mobilidade reduzida.

Frente ribeirinha
• Acompanhar com a CML, as obras, já iniciadas, de 

construção do passeio ribeirinho do Tejo, criando 
condições para que as populações tenham acesso à 
zona ribeirinha;

• Exigir a redução da volumetria dos parques de 
contentores existentes.



Mobilidade e transportes
• Estudar a criação de novas zonas de estacionamentos 

e reordenar as existentes por forma a aumentar o 
número de lugares no núcleo urbano da Bobadela, na 
Quinta da Parreirinha, Bairro dos Areeiros, Quinta das 
Torres, Parque da Rua Zeca Afonso, entre outros;

• Ao contrário do PS, colaboraremos com a CML na 
repavimentação de ruas da União de Freguesias; 

• Alterar (mover para Sul) o entroncamento da Rua Alto 
da Cruzinha com a Rua Senhora do Almurtão, compa-
tibilizando-o com o acesso ao futuro Centro de Saúde 
de Santa Iria Azóia;

• Promover negociações com a CML e o proprietário para 
possibilitar a execução do passeio de acesso da 
rotunda da A1 ao Bairro dos Monjões;

• Exigir ao Governo a reformulação do entroncamento da 
ligação da Rua Deputado Botelho Neves com a N10 em 
S. João da Talha; 

• Com a CML exigir, junto das entidades responsáveis, 
condições para que as estações da CP sejam 
acessíveis, confortáveis e tenham respostas no âmbito 
do estacionamento e da ligação a outros transportes 
públicos:

• Apoiar a intervenção da CML, e exigir ao Governo:

• A concretização da saída da A1, na Bobadela/São 
João da Talha;  

• A reformulação do entroncamento da N10 com o 
acesso ao IC2, junto ao Miratejo;

• A reformulação/alargamento do entroncamento da 
N115-5 com a N10;

• A construção das passagens pedonais sobre a A1 
dos Monjôes para Via Rara, e Alto das Eiras para 
Santa Iria de Azóia;

Ambiente e património
• Rever o atual plano para a limpeza urbana nas 

freguesias, visando a melhoria do serviço prestado, 
aumentando a periodicidade da limpeza de todas as 
ruas e jardins;

• Combater as lixeiras e despejos ilegais;

• Organizar e melhorar, em colaboração com os SIMAR, a 
recolha dos “monos”;

• Estudar com os Simar a recolocação e/ou substituição 
de contentores de recolha de resíduos; 

• Promover ações de formação e sensibilização que 
permitam uma redução dos dejetos caninos;

• Acompanhar as obras de consolidação estrutural do 
Palácio de Valflores e o desenvolvimento de um 
programa com vista à reconstrução e futura utilização 
do edifício e espaço envolvente;

• Promover a instalação de novos equipamentos de 
recreio na Quinta dos Remédios, na Bobadela;

• Continuar a exigir, o cumprimento dos parâmetros 
ambientais legalmente exigidos para a Central de 
Inceneração da Valorsul.

Áreas urbanas 
de génese ilegal – AUGI 
• Com a CDU a reativação das Comissões de Moradores 

e Proprietários foram um passo importante nos 
processos de regularização dos Bairros e na emissão 
dos respetivos alvarás de loteamento;

• Na Junta de Freguesia, a CDU acompanhará os 
processos dos Bairros de iniciativa Camarária e os 
tutelados pelas Comissões de Administração Conjunta. 
Seremos parceiros ativos nas obras de reconversão 
dos Bairros, promoveremos protocolos e assumiremos 
os anteriores ainda não concretizados;

Cultura, desporto, juventude 
e movimento associativo
Apoiar as forças vivas das freguesias, Associações, 
Coletividades, Clubes e Organizações populares, nas 
suas atividades e projetos:

• Promover iniciativas na área da cultura e do desporto, 
que estimulem a participação das populações, desde 
os mais jovens à população sénior;

• Melhorar e conservar os equipamentos existentes para 
a prática desportiva, nomeadamente, no Jardim do 
Castelo de Pirescoxe e no Parque Urbano de Via Rara; 

• Estudar a criação de mais espaços para a prática 
informal de desporto, nomeadamente na Quinta da 
Parreirinha, na Bobadela;

• Estudar a implementação de circuitos pedonais e 
cicláveis; 

• Projetar a criação de um circuito de manutenção e 
Parque Geriátrico no Bairro da Petrogal;

• Ceder instalações para nova sede dos Escuteiros da 
Bobadela, e apoiar os Escuteiros de São João da Talha 
na procura de um espaço para instalação da sua sede; 

• Instalar pontos wi-fi nos principais Parques da União de 
Freguesias;

• Apoiar os jovens na promoção das suas capacidades 
criativas, participação cívica, valorização profissional, 
procura e criação de emprego; 

• Dinamizar a ocupação dos tempos livres dos jovens em 
períodos de férias escolares;

• Apoiar grupos de jovens artistas e graffiters na 
revitalização de espaços, em colaboração com o 
projeto Arte Pública, da CML.
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A diferença que se vê. 
A garantia de quem cumpre!

Educação
A defesa da Escola Pública como garante do acesso a 
uma educação de qualidade a toda a população tem 
orientado e continuará a orientar o nosso trabalho:

• Defender a criação da oferta pública de berçários e a 
cobertura do pré-escolar a todas as crianças a partir dos 
três anos de idade; 

• Em cooperação com os agrupamentos, voltar a dina-
mizar projetos de o apoio à leitura; 

• Apoiar os projetos educativos dos agrupamentos;

• Apoiar a ação das Associações de Pais, enquanto 
elemento fundamental na relação entre a escola e a família;

• Apoiar as famílias com material escolar, quer através do 
banco de trocas de manuais escolares, quer através de 
comparticipação na aquisição dos materiais; 

• Reivindicar do Ministério da Educação a construção dos 
Pavilhões Gimnodesportivos na Escola Secundária de 
São João da Talha e na Escola EB 2,3 Jorge de Barros.

Estes são os compromissos assumidos pelos 
candidatos da CDU para o próximo mandato 
autárquico, assegurando e apelando à parti-
cipação informada de todos os fregueses na 
vida da freguesia.

Compromissos que colocam a Junta de 
Freguesia sempre ao lado da população, das 
suas lutas e reivindicações. 

Coesão social
Verifica-se a necessidade de maior interação entre as 
diversas estruturas que na freguesia têm a responsa-
bilidade de dar resposta às questões sociais. A resposta 
no âmbito das ajudas técnicas é desajustada e não 
responde às necessidades. 

• Em colaboração com outras entidades, fomentar a 
criação de meios para dar respostas às necessidades de 
ajudas técnicas (camas articuladas, andarilhos, etc.); 

• Apoiar e incentivar o trabalho de Associações de Apoio 
à Deficiência na sua ação na área União das Freguesias;

• Apoiar as Instituições de Idosos existentes na União das 
Freguesias; 

• Apoiar a Academia Sénior, reforçando a sua atividade e 
ligação à comunidade;

• Promover atividades culturais, recreativas, de lazer e 
desportivas para a população sénior;

• Desenvolver esforços no sentido de se criarem 
condições para a construção de novos equipamentos 
para os Centros de Dia em Santa Iria e Vale Figueira.

• Apoiar a Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Bobadela na adequação das instalações 
cedidas pela CML para seu Centro de Convívio.

Saúde
• Acompanhar a Construção do Centro de Saúde de 

Santa Iria de Azóia, exigindo que tenha todos os meios 
técnicos e humanos adequados à prestação de 
cuidados de saúde; 

• Exigir ao Governo a reabertura do Centro de Saúde da 
Bobadela;

• Promover o diálogo com as USF da União por forma a 
aumentar o número de médicos de família e melhorar o 
atendimento a todos os utentes dos Centros de Saúde e 
exigir o mesmo atendimento e serviços para os utentes 
do Centro de Saúde da Bobadela aos praticados no 
Centro de Saúde de São João da Talha a funcionar no 
mesmo edifício;

• Negociar com o Governo a abertura do CATUS na 
União de Freguesias;

• Reivindicar um efetivo serviço de apoio a pessoas 
acamadas e doentes a necessitar de cuidados 
continuados;      

• Exigir ao Governo a construção do Hospital de todos os 
Santos em Chelas para uma eficaz resposta de 
cuidados hospitalares a toda a população da zona 
oriental do Concelho

Serviços à população 
e recursos humanos
• Melhorar e dinamizar o atendimento à população por 

parte dos eleitos, nomeadamente através do atendi-
mento descentralizado e em horário pós-laboral;

• Implementar as “Oficinas do Idoso”, para apoio na 
realização de pequenos trabalhos em casas de idosos 
com dificuldades económicas;

Os trabalhadores e as suas condições de trabalho são 
essenciais para a prestação de um melhor e mais eficaz 
serviço público em todas as áreas de intervenção, assim 
iremos:

• Adequar o quadro de pessoal com os trabalhadores 
necessários, tendo como objetivo a extinção, de postos 
trabalho com vínculo precário; 

• Adequar os equipamentos de trabalho aos novos 
tempos e reforçar as ações de formação profissional;

• Melhorar as condições de trabalho e fardamento dos 
trabalhadores.
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