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Programa 
Eleitoral da CDU
O Programa Eleitoral 2017-2021 da CDU, 
assume um projeto assente no trabalho 
realizado, na experiência, no diálogo e 
participação das entidades e forças vivas da 
Freguesia.

O Programa realça as ações mais signifi-
cativas no âmbito das competências da Junta 
de Freguesia e as que serão estratégicas 
para o desenvolvimento local, independen-
temente das entidades a quem caberá a 
respetiva concretização.

A CDU apresenta candidatos de reconhecido 
prestígio e capacidade de trabalho, capazes 
de contribuir para melhorar as condições de 
vida na nossa terra, participando ativamente 
no desenvolvimento do Concelho de Loures.

Educação e juventude
• Requerer à Câmara Municipal a construção de refei-

tórios escolares, onde ainda não existem;

• Continuar a garantir o serviço de transporte escolar;

• Realizar, anualmente, um programa de ida à praia com 
todas as crianças da Freguesia, com idades entre os 6 e 
os 13 anos;

• Fomentar, em conjunto com a Câmara Municipal, solu-
ções de habitação a custos controlados, que permitam 
fixar as jovens famílias da Freguesia;

• Realizar, anualmente, uma grande iniciativa com os 
jovens da Freguesia.

Idosos
• Trabalhar em parceria com as Associações de 

Reformados e Pensionistas da Freguesia, de modo a 
que sejam facultados e alargados serviços e atividades 
para idosos;

• Realizar anualmente uma grande iniciativa com os 
nossos idosos, proporcionando-lhes momentos de con-
vívio e de lazer;

• Apoiar as pessoas idosas e as portadoras de defi-
ciência, com baixos rendimentos, na realização de 
pequenas obras (cedência de materiais);

• Estabelecer protocolos com as farmácias da Freguesia, 
com vista à redução dos preços dos medicamentos aos 
reformados, pensionistas e idosos;

• Estabelecer protocolos com os lares privados da 
Freguesia, visando a redução das mensalidades;

• Colaborar/apoiar a GNR nos programas de acom-
panhamento aos idosos, a viverem sozinhos ou 
isolados, na prevenção de burlas e roubos.
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Movimento associativo, cultura, 
desporto e tempos livres
• Prever a construção de um parque infantil, em Pinteus, 

em áreas de cedência de eventuais novas operações 
urbanísticas;

• Realizar anualmente o programa “Noites de Verão” 
(apontamentos culturais);

• Desenvolver esforços com vista à construção de um 
campo de futebol de 5, no Bairro Municipal da 
Manjoeira, em áreas de cedência de eventuais novas 
operações urbanísticas;

• Realizar anualmente a Feira Setecentista em parceria 
com a Câmara Municipal, promovendo a Freguesia e o 
seu património histórico;

• Realizar anualmente a Festa do Trancão, destacando as 
dinâmicas culturais da Freguesia, com a participação 
do movimento associativo e de outras instituições;

• Apoiar as associações de reformados e pensionistas da 
Freguesia;

• Apoiar as coletividades: na execução de obras e 
aquisição equipamentos, na realização de iniciativas 
culturais, recreativas e desportivas, na cedência de 
transporte, na formação gratuita aos dirigentes associa-
tivos, continuando o protocolo com a confederação das 
coletividades;

• Construir de espaço de lazer e circuito de manutenção 
na Quinta da Bandeira, em São Julião do Tojal, (área de 
cedência ao município).ma grande iniciativa com os 
jovens da Freguesia.

•     Manutenção dos protocolos de apoio ao ensino da 
música, fomento do teatro e grupo coral.

Saúde e ação social
• Exigir ao Ministério da Saúde a construção de uma nova 

extensão do centro de saúde, no loteamento da Quinta 
do Aqueduto, em Santo Antão do Tojal (terreno cedido 
pelo município);

• Realizar rastreios de saúde nas várias localidades da 
Freguesia, em parceria com as coletividades, bom-
beiros e profissionais da saúde;

• Garantir atendimento jurídico à população da Fregue-
sia, através do protocolo estabelecido com a ordem dos 
advogados;

• Manter os protocolos com fornecedores de óculos, com 
vista à redução dos preços a todos os indivíduos recen-
seados na Freguesia;

• Estabelecer protocolos com protéticos, que permitam a 
redução do custo de próteses dentárias aos recen-
seados na Freguesia.

Urbanismo e ambiente 
• Colaborar na recuperação e legalização dos bairros de 

génese ilegal e promover a sua qualificação com 
equipamentos de uso coletivo, áreas de lazer e trans-
portes;

• Exigir por parte das entidades competentes a requa-
lificação do Bairro CAR, com a participação dos 
moradores;

• Investir na limpeza urbana e na conservação e embe-
lezamento dos espaços públicos da Freguesia;

• Requalificar a Rua dos Arcos, em parceria com o 
Município;

• Promover a adequada inclusão do Paul das Caniceiras 
no projeto municipal “Parque da Várzea e Costeiras de 
Loures”.
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A diferença que se vê. 
A garantia de quem cumpre!

Trânsito, rede viária e transportes
• Colaborar com a Câmara Municipal na construção de 

uma rotunda em A-das-Lebres, que irá permitir uma 
melhor gestão do trânsito (projeto de execução já 
concluído pelo município);

• Desenvolver, por fases, o projeto “União de Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal Livre de Obstá-
culos” para pessoas com mobilidade condicionada;

• Desenvolver contactos com a Câmara Municipal e a 
Rodoviária de Lisboa, de modo a aumentar a oferta de 
transportes públicos aos residentes da Freguesia;

• Continuar a investir na conservação da rede viária e de 
novas pavimentações.

Segurança pública e proteção civil
• Apoiar/colaborar com as associações de bombeiros 

que servem as várias localidades da Freguesia, em 
particular os Bombeiros Voluntários do Zambujal;

• Promover, em parceria com as associações de bom-
beiros, ações de sensibilização e simulacros, em 
particular junto das escolas;

• Promover, em parceria com a GNR, ações de sensi-
bilização junto da população, escolas e comércio;

• Colaborar com os sistemas locais de proteção civil e de 
combate a incêndios;

• Manter a GNR no Zambujal, de acordo com os proto-
colos existentes.

Relação com os cidadãos
e qualidade dos serviços
• Continuar a garantir o funcionamento dos dois edifícios 

administrativos, em Santo Antão do Tojal e São Julião 
do Tojal, mantendo-se os serviços atualmente 
prestados e o atendimento por parte dos eleitos;

• Manter os serviços de correio a funcionar em Santo 
Antão do Tojal e em São Julião do Tojal;

• Continuar a realizar as Assembleias de Freguesia, de 
forma intercalada, em Santo Antão do Tojal e em São 
Julião do Tojal.

Património histórico, 
desenvolvimento económico 
e turismo
• Exigir à Direção Geral do Património Cultural a 

conservação do Aqueduto dos Arcos, em Santo Antão 
do Tojal;

• Continuar a investir na conservação e nas visitas 
guiadas ao património histórico da Freguesia;

• Conceber e implementar medidas que promovam o 
desenvolvimento do turismo, nomeadamente a criação 
de uma rota turística do património histórico e natural, 
em parceria com o Município e as Freguesias da zona 
norte do Concelho.

• Apoiar as empresas sediadas na Freguesia, em 
particular o pequeno comércio, designadamente em 
questões burocráticas e no relacionamento com outras 
entidades públicas.

Estes são os compromissos assumidos 
pelos candidatos da CDU para o próximo 
mandato autárquico. 

 Os eleitos da CDU continuarão a dar a maior 
atenção à participação dos cidadãos na vida 
da Freguesia, ouvindo-os sempre que sejam 
tomadas decisões que os afetem e promo-
vendo as necessárias condições para que as 
suas opiniões sejam exprimidas
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