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Compromisso com a Freguesia de Loures

Programa
Eleitoral da CDU
Cumpridos os objetivos que a equipa da CDU
se propôs concretizar no mandato que agora
termina, apresentamos à população as linhas
de ação e prioridades para um novo ciclo de
trabalho. Como recurso de valor para o
desenvolvimento de tudo o que nos propomos vir a realizar, a CDU candidata aos
órgãos da Freguesia uma nova equipa, que
se afirma como a mais conhecedora do
território da nossa extensa Freguesia e cujas
competências serão garante para encontrar
as melhores soluções e novas formas de
fazer, prosseguindo uma estratégia sustentável de gestão.
Nos quatro anos de mandato, os eleitos da
CDU estiveram sempre na rua, junto das
pessoas, ouvindo-as, auxiliando-as a dinamizar a cultura e o desporto, a melhorar o espaço público, o ambiente, a apoiar as entidades
que acolhem os mais carenciados, com
trabalho, honestidade e competência. Em
coordenação com o Município, partilhámos
recursos e implementámos medidas capazes
de alcançar uma elevada eficácia.

Planear o novo Mandato
Os espaços públicos limpos, conservados e animados,
assim como os jardins e espaços verdes irão ser alvo de
especial atenção, como forma de continuar a garantir
qualidade de vida e as melhores condições de fruição e
convivio a todos os que residem e visitam a freguesia.
Esta prioridade enquadra-se na sequência do importante
investimento realizado no mandato que agora termina,
pela gestão CDU no Município, na requalificação e
revitalização urbana em Loures.
Reforçar o apoio à animação cultural e à educação dos
mais jovens, como forma de mantermos uma comunidade coesa, solidária e participativa, serão igualmente
áreas de trabalho permanentes no quotidiano da equipa
CDU na freguesia.
Ampliar e repensar o modelo de gestão participada será
também uma área de trabalho a privilegiar no próximo
mandato, como expressão da vontade de garantir o
envolvimento da população e das suas organizações na
tomada das decisões.
Com este programa e o apoio que esperamos receber da
população no próximo dia 1 de Outubro, a CDU
continuará a valorizar a freguesia e o nosso concelho.
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Ambiente e espaços verdes
Os espaços verdes cuidados, apetecíveis para o convívio,
a fruição da natureza e a prática do exercício fisico são
objectivo fundamental para a qualidade de vida. Para a
sua manutenção será reforçado o investimento em
pessoal e equipamentos, sendo ainda crucial aumentar o
número de papeleiras e de dispensadores para caninos.
A CDU nesta área, como noutras, assume a necessidade
de estabelecer parcerias entre várias entidades, no
sentido de desenvolver iniciativas e campanhas de
educação ambiental.

Cultura, Desporto,
Lazer e Tempos livres
Manteremos um papel ativo na dinamização cultural da
cidade e da freguesia, com a continuidade das múltiplas
iniciativas anteriormente realizadas em colaboração com o
Município e com o Movimento Associativo, evidenciandose nomeadamente, o “Clarinete in Orquestra”, o Concerto
de Natal, Concerto de Ano Novo, Tertúlias sobre os variados
temas da nossa memória colectiva, visando o
enriquecimento cultural dos nossos fregueses.
Continuaremos o trabalho desenvolvido na recuperação
de equipamentos desportivos públicos, aproveitando-os
para a realização das mais diversas provas desportivas,
como por exemplo, Corrida da Freguesia de Loures,
prova de carrinhos de rolamentos, Torneios da Freguesia
de Loures, de ténis de mesa e de futsal, e a criação de
novas provas desportivas como uma prova de BTT.
Continuaremos a apoiar a realização do Carnaval de
Loures, tanto em termos logísticos como financeiros.
Continuaremos a apostar e a reforçar o programa de
“Ocupação dos Tempos Livres de Verão” para as crianças
dos 6 aos 12 anos, pretendendo alargar o número de
participantes.

Mobilidade
A manutenção de passeios públicos e dos pavimentos
das vias de circulação viária é imprescindível para a
qualidade das deslocações de pessoas e viaturas.
Procuraremos dar continuidade ao trabalho Municipal de
repavimentações, que tem vindo a recuperar o mau estado
geral que encontrámos em finais de outubro de 2013.
Continuaremos a repavimentar troços de arruamentos
sobretudo nas pequenas localidades da nossa Freguesia.
A expansão do Metro a Loures e ao Infantado será outro
investimento que igualmente, em conjunto com o Município,
estaremos empenhados em ver concretizado.
Para a circulação pedonal da população, continuaremos
a desenvolver as ações para a execução de passeios,
procurando tornar a freguesia de Loures acessível para
todos.

Valorização dos trabalhadores
Continuaremos a melhorar as condições de trabalho dos
nossos trabalhadores com a distribuição de fardamentos
e equipamentos de proteção individual às áreas
operacionais, ajustados às funções de cada um, de
acordo com o regulamento criado pelo atual executivo e
serão elaborados planos de formação, adequados às
várias funções existentes na Junta de Freguesia.
A valorização das condições de trabalho só poderá ser
integralmente resolvida com novas instalações e para as
quais vamos continuar a procurar solução.
A missão de prestar o melhor Serviço Público continuará
a ser uma aposta fundamental, dignificando quer a
Autarquia quer os seus trabalhadores.

Património

Incentivaremos a prática do exercício físico como estilo de
vida saudável, nomeadamente com passeios pedonais
públicos e programados na Freguesia, pelas suas
paisagens e pelo património construído.

Iremos continuar a valorizar, preservar e divulgar todo o
nosso Património Cultural, e a investigação da nossa
história local, reforçando a identidade do território.

Em parceria com movimento associativo do concelho,
outras expressões artísticas e culturais, como o Teatro e o
Cinema estarão presentes na programação cultural da
freguesia.

Dotar a Loures de uma nova sede da Junta de Freguesia,
que conjugue a maior eficiência dos serviços autárquicos
com o atendimento de qualidade aos cidadãos é uma
ambição para o próximo mandato.
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Escolas

Segurança das populações

A Junta assumiu responsabilidades nas nove escolas
básicas da Freguesia no que respeita à manutenção dos
edifícios e dos logradouros, estando previsto um extenso
plano de intervenções para garantir as melhores
condições ensino às crianças e jovens da freguesia.

Continuaremos a colaborar com as forças policiais,
visando a segurança e o bem-estar da nossa população.

Não sendo o Ensino Secundário competência da Junta
de Freguesia, serão mantidas relações estreitas que
resultem em apoios pontuais ou desenvolvimento de
parcerias para projetos e programas.
Desenvolveremos ações de promoção da Leitura e o
incentivo à criação de bancos de livros.
Manteremos os Prémios de Mérito aos alunos com
melhor desempenho.
Continuaremos igualmente a proporcionar apoios
económicos e outros às Associações de Pais e
Encarregados de Educação.
Simultaneamente, apoiamos as escolas na realização de
atividades que visem despertar nas crianças o espírito de
conservação do meio ambiente e a preservação das
tradições populares.

Informação aos Lourenses
Entendemos que a informação sobre a gestão da
autarquia é uma obrigação das entidades públicas e um
direito do cidadão. Por isso, vamos manter a
periodicidade do “boletim 4 de Outubro” e a informação
digital, procurando melhorar a quantidade e qualidade
dos conteúdos.

A ação social para
uma freguesia solidária
Continuaremos a apoiar e a incentivar um conjunto de
Instituições, como IPSS's, Paróquia, Associações de
Reformados, entre outras associações de cariz social, no
desenvolvimento da sua atividade e promover o
funcionamento em rede, assim como a partilha de
recursos, no sentido de responder aos segmentos da
população que necessitem de respostas específicas.

Em colaboração com o Município e com a população
iremos proceder à identificação de zonas do território
com necessidade de reforço de iluminação pública.

Proteção Civil
Continuaremos a colaborar com a Proteção Civil
Municipal, na prevenção, no auxílio e socorro, de forma
estruturada, intentando salvaguardar pessoas e seus
bens, pessoais e patrimoniais.

Urbanismo e bairros de génese ilegal
Nesta matéria, iremos continuar a intervir junto da Câmara
pela via dos diversos processos urbanísticos, e nos bairros,
próximo das respetivas Comissões de Administração
Conjuntas, procurando satisfazer a expectativa da
população.

Apoio Jurídico
Niremos continuar a apoiar a população com o programa
de apoio jurídico gratuito, acrescido e complementado,
com auxílio a pessoas economicamente desfavorecidas e
sobre endividadas.

Relações Institucionais,
com o Município e o Governo
Manteremos as melhores relações institucionais, com
todas as entidades públicas e privadas, pugnando pelas
melhores práticas e pelo cumprimento dos normativos
legais.
A CDU na Junta de Freguesia compromete-se a intervir no
sentido de que sejam concretizados investimentos
estratégicos relevantes para o desenvolvimento da
Freguesia e do Concelho em geral.

Os eleitos da CDU assumem na sua prática os valores da
solidariedade para a construção de uma verdadeira rede
social, fazendo de Loures uma freguesia solidária.

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