Ao abrigo do previsto no n.º 3 do art.º 5 da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio que aprovou o
Estatuto do Direito de Oposição, entendem os Vereadores da CDU apresentar um
conjunto de contributos para a definição das Grandes Opções do Plano (GOP)
2011-2014 da Câmara Municipal de Loures.
As Grandes Opções do Plano constituem uma ferramenta da maior importância na
gestão autárquica pois definem uma visão estratégica das opções políticas para o
espaço geográfico do concelho.
A nossa proposta assenta em grandes vectores estratégicos, nomeadamente:
Mobilidade e transportes, rede viária e estacionamento; Ordenamento/gestão e
valorização do território e do espaço público; Acção social; Educação; Ambiente e
sustentabilidade; Saúde; Habitação; Segurança pública; Protecção Civil; Desporto e
cultura; Atracção e apoio a empresas e investidores capazes de gerar emprego.
Os contributos que aqui apresentamos são formulados com seriedade e inserem-se no
desejável esforço de melhoria do documento Orçamento 2011 e Opções do Plano
2011/2014.
Mobilidade e transportes, rede viária e estacionamento
Consideramos que esta área deve ser assumida como uma prioridade estratégica na
actividade municipal.
Para tal, propomos:
Mobilidade e transportes
• Insistir, firmemente, junto do Governo, com base em propostas municipais,
previamente analisadas e aprovadas, na criação de uma oferta de transporte em modo
ferro ou rodoferroviário, capaz de transportar em boas condições de oferta de horários,
conforto e de forma ambientalmente sustentável, as dezenas de milhares de pessoas
que, diariamente, se deslocam de e para Lisboa.
• Entretanto, como forma de dar resposta imediata às necessidades, deverá ser
proposta a extensão do serviço da Carris a Santo António dos Cavaleiros e o claro
reforço do serviço dos operadores rodoviários privados de Loures até Estação de
Odivelas, por um lado e a extensão do serviço da Carris a Sacavém e o reforço do
actual serviço em Portela, Prior Velho e Camarate, no acesso às futuras estações de
Moscavide e Encarnação.
• Insistir junto do IMTT e dos operadores privados para a melhoria do serviço prestado
no transporte público rodoviário
• Construção de uma rede de ciclovias no concelho.
Rede viária
• Exigir da Administração Central, a construção da saída da A1 na zona S. João da
Talha/Bobadela, a criação do acesso directo da Bobadela ao IC2 no sentido Sul/Norte,
a construção da ligação entre a Póvoa de Santa Iria e o nó de Santa Iria de Azóia (EN
115-5) e a construção da variante a Bucelas.
• Conclusão dos troços 16-17 da Via de Cintura.
• Implementar um Plano de Manutenção Programada da rede viária municipal.
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• Disponibilizar a pavimentadora com pessoal e 70% das massas asfálticas a aplicar
às Juntas de Freguesia que estejam interessadas em recuperar pavimentos muito
degradados na área do seu território.
Estacionamento
• Reequacionar as áreas de parqueamento pago, tendo em conta as necessidades
dos moradores e do comércio local, mantendo o princípio de que só serão criadas
novas zonas pagas, quando houver alternativas gratuitas adequadas.
• Face à prática continuada da Loures Parque, com óbvio suporte da CML, deverá ser
analisada a extinção da Empresa Municipal.
Ordenamento/gestão e valorização do território e do espaço público
• Dinamização de um amplo debate público sobre a alteração ao PROT e em torno da
revisão do PDM com o objectivo de promover uma discussão alargada sobre o
enquadramento futuro de Loures e do seu papel na AML.
• Criação de Planos de Desenvolvimento Integrado dos principais centros urbanos,
que definam programas de recuperação e revitalização urbana e económica através
de uma política de incentivos fiscais para a sua concretização, valorização do espaço
e iluminação públicas, e parqueamento.
• Elaboração de Planos Estratégicos para Camarate e Unhos/Catujal.
• Criação de mecanismos de apoio ao trabalho das Administrações das AUGI´s,
visando acelerar o processo de legalização e requalificação.
• Estabelecer um Plano de Valorização da zona ribeirinha do Trancão, através do
prolongamento do Parque Tejo/Trancão, ligando-o ao interior do Concelho através do
desenvolvimento do Projecto do Parque da Várzea.
• Promover a discussão pública sobre o projecto estratégico para a Várzea,
englobando as vertentes ambiental, económica e social.
Acção social
• Apoiar a infância e as famílias através de um programa, a promover em colaboração
com as instituições locais, de alargamento da oferta de Berçários e Creches que é
actualmente muito deficiente.
• Apoiar a população sénior alargando a rede concelhia de Apoio Domiciliário, através
das entidades vocacionadas para esta actividade nas localidades onde já existe e
promover a sua criação nas Freguesias que ainda dela não dispõem.
• Criar um Serviço de Apoio Nocturno de Emergência para Idosos que vivem sós, a
activar em caso de emergência.
• Criação de Hortas Urbanas devidamente ordenadas e infraestruturadas em locais do
concelho que para isso reúnam condições.
• Criação de uma Loja Social Municipal que constitua um interface entre doadores e
famílias ou indivíduos carenciados.
Apoio aos cidadãos portadores de deficiência
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• O Município de proceder às necessárias adaptações físicas do espaço urbano para
pessoas com dificuldades de mobilidade.
• Deve dar igualmente cumprimento aos normativos legais de acesso a pessoas
portadoras de deficiência a postos de trabalho na Câmara e SMAS.
• Propomos a adaptação nos diversos suportes, de toda a informação municipal, de
modo a poder ser acessível aos cidadãos cegos e surdos.
Educação
• A CML deve proceder, com urgência a um balanço rigoroso da execução do contrato
com o Ministério da Educação, seus reflexos na qualidade da oferta educativa e a sua
sustentabilidade económica e financeira.
• Trabalhar para garantir a cobertura total das necessidades de Educação Pré-Escolar
para as crianças a partir dos 3 anos no período 2010/17, recuperando do actual atraso
nesta área.
• Proceder à revisão da Carta Educativa, para preparar o alargamento da escolaridade
obrigatória até aos 18 anos, o que exigirá a construção de novas escolas secundárias
ou a adaptação das Escolas EB23 existentes, de modo a responder ao aumento do
número de alunos que frequentarão o sistema de ensino até ao 12.º ano.
• Trabalhar para dotar de Pavilhões Gimnodesportivos as escolas que ainda os não
têm, com prioridade para as EB23.
• Criação de um Banco de Livros Escolares Usados.
Ambiente e sustentabilidade
Espaços verdes
• Implementar o Plano Verde, concretizando a criação e estruturação de uma rede
qualificada de espaços verdes.
• Criar uma rede de Parques Verdes, nomeadamente o Parque Urbano na zona
Loures/Santo António dos Cavaleiros, o Parque Verde previsto no Plano de
Urbanização da Plataforma da Bobadela.
• Por contrapartida aos muitos terrenos cedidos pela C.M. Loures à Administração
Central, dar sequência à proposta apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade
na Câmara, de obter, através de negociação com o Estado português, os terrenos
contíguos ao Parque Municipal de Cabeço de Montachique que permitirão a ampliação
deste importante equipamento.
Resíduos sólidos
• Investir na qualificação do serviço de Resíduos Sólidos, nomeadamente através do
reapetrechamento e aumento da frota municipal e do alargamento da recolha selectiva
de resíduos orgânicos.
• Combater a actividade ilegal de sucateiros, exigindo a sua adequação à legislação e
normas ambientais.
Limpeza urbana
• Erradicar zonas afectadas pela deposição ilegal de resíduos, aumentando a
fiscalização e punindo os infractores.
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Recursos hídricos
• Incentivar o uso eficiente da água e o controlo e prevenção da poluição.
• Gerir de forma adequada os recursos hídricos do Concelho aproveitamento, para fins
adequados (lavagens, regas, etc.), os efluentes tratados nas ETAR's.
Energia e alterações climáticas
• Implementar um Programa Municipal para a Eficiência Energética, apoiando a
utilização racional e eficiente da energia em todos os sectores de actividade.
Implementar, prioritariamente, a gestão eficiente dos edifícios, frota e restante
património municipal. Apoiar as Juntas de Freguesia com o mesmo objectivo.
• Reactivar a Agência Municipal de Energia, alargando a participação a todas as
entidades públicas ou privadas interessadas.
• Criar Programas que incentivem o uso de energias alternativas e o uso racional da
energia.
Saúde
Contribuir pelo diálogo e pela exigência firme para:
• Uma gestão pública no âmbito do Serviço Nacional de Saúde do Hospital de Loures.
• A construção e/ou reinstalação das extensões de saúde que o concelho de Loures
merece nomeadamente: Bobadela, Camarate, Santo Antão do Tojal, Santa Iria de
Azóia e Unhos, Apelação, Moscavide/Portela, e outras que funcionam em edifícios
sem condições para o efeito.
• A resolução do enorme défice de médicos de família que actualmente se regista em
grande parte dos Centros de Saúde do concelho.
Habitação
• Concluir o PER no mandato 2009/2013
Segurança pública
• Trabalhar em articulação com a Administração Central para seja urgentemente
construída uma esquadra da PSP em Santa Iria da Azóia e de um quartel da GNR em
Bucelas.
• Exigir o reforço de meios humanos e materiais indispensáveis à eficácia da acção
policial no concelho.
Protecção civil
• Criação de um Plano de Regularização da Bacia Hidrográfica do Trancão, de um
sistema de controlo de cheias e instalação de sistema de vigilância automática de
incêndios.
Desporto e cultura
• Continuar a dotar o concelho de adequadas infra-estruturas desportivas e culturais.
• Retomar iniciativas motivadoras da participação das colectividades e associações
locais e que tiveram grande tradição no concelho nomeadamente: os Jogos da Paz, o
Gimnoloures, o Programa “ Vamos Todos Jogar Xadrez” e o Torneio de Futebol
Infantil.
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Atracção e apoio a empresas e investidores capazes de gerar emprego
Apoiar e promover a instalação de actividades económicas
• Promover a criação e/ou qualificação de novas Áreas de Localização Empresarial.
• Apoiar a instalação de Áreas de Localização Empresarial especialmente destinadas
a PMEs, com gestão integrada de serviços comuns, que dê resposta às necessidades
das empresas e dos seus trabalhadores.
Apoio a uma política de sustentabilidade na área económica
• Apoiar, nomeadamente através da Agência Municipal de Energia, actividades
incentivadoras da Eficiência Energética e de uma Actividade Económica respeitadora
do Ambiente.
Apoio ao sector primário
• Promover o desenvolvimento da Horticultura na zona Norte do nosso Concelho,
apoiando iniciativas empresariais que visem a criação de mais valor à produção
tradicional, com actividade de transformação desses produtos.
• Apoio à actividade da vitivinicultura na zona de Bucelas, sendo parceiro dos
produtores para a afirmação do vinho de Bucelas.
• Apoio aos pequenos produtores, no seu esforço de manutenção e desenvolvimento
da sua actividade e na sua procura de soluções de produção e distribuição, de forma a
contribuir para garantir a continuação da sua actividade.
• Retomar o processo de criação de uma marca de qualidade, diferenciadora dos
produtos de Loures.
• Promover uma iniciativa anual de Mostra e Debate sobre os problemas do Sector
Primário.
Loures, 22 de Novembro de 2010
Os Vereadores da CDU
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