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Compromisso com Bucelas

Programa Eleitoral da CDU
A CDU apresenta uma lista renovada de candidatos, enquadrada por cidadãos de reconhecido prestígio e capacidade, na qualidade de
mandatários e de apoiantes, disponíveis para
colaborar na vida da freguesia.
O Programa Eleitoral 2017-2021 visa dar
continuidade ao projeto iniciado em 2013, na
certeza de que o próximo mandato autárquico
é essencial para muitas intervenções estruturantes no desenvolvimento de Bucelas. Um
projeto que assenta no diálogo com as entidades e forças vivas da freguesia e com toda
a população.
O Programa realça as ações mais significativas no âmbito das competências da Junta de
Freguesia e as que serão estratégicas para o
desenvolvimento local, independentemente
das entidades a quem caberá a respetiva
concretização.

Saúde
Exigir uma resposta
com qualidade na área da Saúde
• Exigir ao Ministério da Saúde o reforço de meios
técnicos e humanos para otimizar o funcionamento do
Centro de Saúde;
• Apoiar a Comissão de Utentes do Centro de Saúde de
Bucelas, na sua ação pela defesa do acesso aos
cuidados de saúde;
• Exigir o alargamento da rede de cuidados domiciliários
e de prestação de cuidados de saúde ao domicílio;
• Promover iniciativas direcionadas para a prevenção e a
promoção de hábitos de vida saudável, realizando
rastreios à população em parceria com instituições da
freguesia;
• Manter o serviço de psicologia destinado à população.

Ação social
Concretizar políticas de proximidade
• Apoiar as famílias mais carenciadas, com especial
atenção para os grupos mais vulneráveis, em
articulação com outras instituições sociais;

Habitação e Espaço Público
Qualificar o tecido urbano

• Desenvolver parcerias com as Instituições sociais da
freguesia;

• Apoiar candidaturas a programas de conservação dos
edifícios, no âmbito dos projetos municipais nas Áreas
de Reabilitação Urbana (ARU);

• Participar de forma ativa na Comissão Social Interfreguesias.

• Procurar atrair investidores para projetos sustentáveis
de habitação direcionados para os jovens;

Educação
Defender uma Escola Pública
de qualidade
• Exigir a manutenção dos níveis de escolaridade
existentes, do jardim-de-infância ao 9.º ano, defendendo os interesses da comunidade educativa junto
das entidades responsáveis.
• Manter a participação no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro;
• Colaborar na conservação das instalações escolares e
nos projetos de atividades das escolas;
• Envolver a comunidade escolar em projetos direcionados para o nosso património natural e cultural;
• Pugnar pela construção do pavilhão desportivo na
escola de Bucelas;
• Manter o apoio à Associação de Pais do Agrupamento.

• Valorizar e dinamizar o espaço público e os núcleos
antigos da freguesia, numa perspetiva de qualificação
urbana;
• Cooperar com a Câmara Municipal de Loures no
processo de requalificação do Largo Espírito Santo, em
Bucelas;
• Participar ativamente na elaboração de Planos de
Pormenor;
• Defender as alterações ao Plano Diretor Municipal que
eliminem o aumento da restrição de edificação de
moradia isolada em zona rural, questão determinante
para o futuro da freguesia;
• Prosseguir e concluir o passeio pedonal e ciclovia
Bucelas-Bemposta;
• Melhorar o mobiliário urbano;
• Manter e requalificar os espaços verdes da freguesia;
• Criação de espaço verde na zona envolvente ao
"Moinho Calão".
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Segurança
Promover uma ação concertada
• Apoiar os Bombeiros da freguesia;
• Estabelecer com o Serviço Municipal da Proteção Civil
uma atuação preventiva, envolvendo os agentes
económicos e a participação das populações;
• Intervir na rede viária florestal e melhorar os pontos de
água para o combate aos incêndios;
• Exigir ao Ministério da Administração Interna a
construção do quartel da GNR e reivindicar mais meios
humanos e materiais;
• Cooperar com a GNR e com o projeto Escola Segura,
numa estratégia orientada para a segurança das
populações e da comunidade escolar.

Empresas
Consolidar o apoio ao
desenvolvimento
da atividade empresarial

Transportes, trânsito e estacionamento
Impulsionar mais mobilidade
e mais estacionamento
• Lutar pelo alargamento do Passe Social Intermodal a
toda a Área Metropolitana de Lisboa, colocando
Bucelas na coroa 2, com regime especial que vise a
redução do preço para estudantes e reformados;
• Exigir junto dos operadores de transportes rodoviários
melhor qualidade e maior frequência das carreiras, bem
como a conexão entre as carreiras de e para Lisboa, e o
prolongamento da rede de transportes públicos entre
aldeias, com especial atenção à urbanização da
Solcasa, Freixial e Chamboeira;
• Pugnar pela construção urgente da variante a Bucelas,
com vista a melhorar a circulação rodoviária;
• Manter a recuperação das vias rodoviárias, melhorando
a circulação de pessoas e veículos;
• Propor soluções para o estacionamento na vila de
Bucelas, em parceria com o Município de Loures;
• Lutar pelo fim das portagens na CREL.

• C riar sinergias para o investimento empresarial,
visando a criação de empresas e de emprego;
• Apoiar a Associação Empresarial de Bucelas e os
empresários, contribuindo para a requalificação das
empresas;

Paisagem

Conservar o património natural

• Dinamizar a rota dos vinhos, em colaboração com a
Confraria e os produtores vitivinícolas, promovendo a
marca “Bucelas, Capital do Arinto”;

• Trabalhar para a criação da rota das azenhas e dos
moinhos;

• Procurar atrair mais projetos na área da gastronomia
que aliem a inovação aos recursos locais (vinho, pão,
queijo);

• Sensibilizar os produtores agrícolas para boas práticas
de proteção/produção integrada e de agricultura
biológica;

• Divulgar os projetos de desenvolvimento económico
promovidos pela Associação de Desenvolvimento
Económico Local (A2S);

• Colaborar com os proprietários, o Município e a Agência
Portuguesa do Ambiente na conservação das linhas de
água, rios e ribeiras;

• Contribuir para soluções que combatam o
desaparecimento das artes e ofícios tradicionais.

• Continuar o projeto de limpeza e revitalização do rio
Trancão.

Turismo e Aventura
Dinamizar espaços
de fruição e de lazer

Limpeza urbana
Atuar para uma resposta coletiva

• Divulgar Bucelas como destino turístico e cultural, na
valorização dos patrimónios locais;
• Incentivar o desenvolvimento do turismo em espaço
rural (TER) e fomentar o alojamento local;
• Apoiar iniciativas no âmbito do turismo aventura,
nomeadamente com a sinalização dos trilhos para
caminhadas, BTT e outras atividades ao ar livre.

• Pugnar pela requalificação da Ribeira do Boição;

• Exigir aos SIMAR uma gestão adequada do sistema de
recolha dos resíduos sólidos, lavagem de contentores e
a instalação de mais ecopontos;
• Melhorar a gestão da limpeza urbana, sob
responsabilidade da Junta de Freguesia;
• Promover esforços para melhorar a rede de recolha de
óleos alimentares usados.
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Abastecimento de água
Preservar um recurso público

Meios e Recursos Internos
Eficácia e produtividade

• Exigir aos SIMAR a recuperação e remodelação das
redes de abastecimento de água;

• Garantir a conservação dos edifícios propriedade da
Junta de Freguesia;

• Introduzir ações de gestão eficiente da água ao nível da
atividade diária da autarquia;

• Admitir mais trabalhadores para as áreas operacionais;

• Solicitar informação regular dos SIMAR, relativa a
avarias na rede de abastecimento, para informação
atempada à população.

Educação ambiental
Um compromisso de todos nós
• Desenvolver ações de Educação Ambiental, envolvendo também os trabalhadores da autarquia;
• Apoiar campanhas de sensibilização para a adequada
utilização dos ecopontos, junto dos comerciantes e da
população em geral;
• Apoiar campanhas de sensibilização contra os dejetos
caninos nos espaços públicos.

Cultura, Desporto, Lazer e Património
Uma cultura a preservar e promover
• Dinamizar a Festa do Vinho e das Vindimas, destacado
evento cultural, etnográfico e turístico da região saloia,
em colaboração com as Coletividades e com o
Município;
• Apoiar as iniciativas e a atividade regular do Movimento
Associativo da Freguesia, através de um regulamento
justo e transparente;
• Divulgar o Museu da Vinho e da Vinha e os núcleos
museológicos da freguesia (Luís Serra, Mário Roberto e
Arte Sacra);
• Manter a atividade do Grupo de Teatro da Biblioteca
Irene Cruz;
• Dinamizar a Biblioteca Irene Cruz, garantindo uma
programação cultural, científica e artística diversificada;
• Promover a publicação de materiais que valorizem a
história e o património da freguesia;
• Manter os programas “Férias Aposentado” e
“Atividades de Tempos Livres” destinados às
populações sénior e júnior.

Informação
Um direito dos cidadãos

• Fomentar a formação dos trabalhadores da autarquia;
• Fornecer fardamento e equipamento de proteção
individual aos trabalhadores;
• Pugnar pela produtividade e qualidade do trabalho
desenvolvido.

Assembleia de Freguesia
Um espaço aberto à participação
• Continuar a valorizar o funcionamento do órgão
deliberativo da freguesia, apelando à participação da
população;
• Manter a realização de Assembleias descentralizadas
nas diversas localidades da freguesia;
• Divulgar as deliberações da Assembleia de Freguesia.

Estes são os compromissos assumidos
pelos candidatos da CDU para o próximo
mandato autárquico. Candidatos que igualmente se comprometem a estar atentos às
realidades e às questões colocadas pela
população, a ouvir e saber interpretar o que,
entretanto, surge e necessita de resposta,
apelando à participação dos Bucelenses na
vida quotidiana da freguesia e garantindo o
seu direito à informação em todos os aspetos
do trabalho autárquico.
Compromissos que colocam a Junta de
Freguesia sempre ao lado e na defesa da
população nos problemas e nas lutas que
surgirem durante o mandato autárquico.

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

• Informar os fregueses relativamente às obras realizadas
e outras intervenções e iniciativas;
• Atualizar a rede de placares informativos;
• Publicar regularmente o boletim da Junta e outras
folhas informativas, manter atualizado o site e o
facebook da autarquia.
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