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O Programa Eleitoral da CDU para a União de Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação organiza-se em torno de 
grandes temas – intervenção social, economia, ambiente, 
qualificação urbana, cultura, informação e participação - 
e assume ações a concretizar em todas as localidades, no 
respeito pelo princípio da equidade.

A CDU apresenta uma lista renovada de candidatos, de 
reconhecido prestígio e capacidade de trabalhar com 
todos. Candidatos capazes de continuar a contribuir para 
melhorar as condições de vida dos fregueses de 
Camarate, Unhos e Apelação e para que o seu território 
tenha a centralidade devida na mudança em curso no 
Município de Loures.

O Programa Eleitoral 2017-2021 da CDU assume um 
projeto assente no trabalho realizado, na experiência e no 
diálogo e participação das principais entidades e forças 
vivas das três freguesias e da população. O Programa 
realça as ações mais significativas no âmbito das compe-
tências da Junta de Freguesia e as que serão estratégicas 
para o desenvolvimento local, independentemente das 
entidades a quem caberá a respetiva concretização.

É a CDU, no Concelho de Loures e na União de 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, que está em 
melhores condições de continuar a responder com 
Trabalho, Honestidade e Competência aos desafios que 
temos pela frente.

Programa Eleitoral 
da CDU
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Estreitar da ligação
com as populações e seus agentes
• A largar o âmbito da Oficina do Idoso;

• Estender a toda a freguesia o projeto “Freguesia Mais 
Solidária”;

• Promover ações para a dinamização do tecido empre-
sarial e do comércio local;

• Acompanhar os bairros sociais, em conjunto com os 
diversos parceiros que neles intervêm; 

• Acompanhar a evolução dos processos de recu-
peração de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI);

• Apoiar as Associações de Reformados Pensionistas e 
Idosos;

• Desenvolver projetos em parceria com as Instituições 
de Caracter Social da Freguesia;

• Promover anualmente uma iniciativa em parceria com a 
Comissão Social de Freguesia Camarate, Unhos e 
Apelação.

Intervir de modo sistemático 
nos espaços públicos
• Melhorando as condições de acessibilidade e 

circulação;

• Promovendo os parques e as zonas de laser existentes, 
com iniciativas de ocupação, com carater regular;

• Criando espaços de zonas verdes e de lazer, embe-
lezando e melhorando os existentes

Manutenção e adaptação 
de equipamentos 
• Melhoria das condições de acessibilidade no edifício da 

delegação da Junta de Freguesia em Unhos;

• Remodelação e manutenção das delegações da Junta 
de Freguesia de Catujal e Sede da Freguesia em 
Camarate;

• Recuperação dos Mercados do Catujal e Apelação;

• Continuar a melhorar as instalações e as condições de 
trabalho dos trabalhadores da autarquia.

• Recuperação dos lavadouros na Apelação, em 
Camarate e Unhos.

Reivindicar do Poder 
Central e Local a concretização 
de projetos e a resolução de problemas 
que há muito vêm sendo adiados 
• Construção do Centro de Saúde no Casal dos Migar-

rilhos, para servir a população da Apelação e Unhos e 
do Centro de Saúde em Camarate;

• Solução para os Bairros Irrecuperáveis de Génese 
Ilegal;

• Melhoria dos transportes públicos;

• Prolongamento da Carris até Camarate centro;

• Criação de uma Carreira direta ao Hospital Beatriz 
Ângelo, que abranja o conjunto da União de Freguesias;

• Alargamento da esquadra da PSP;

• Recuperação da escola nº 3 do Catujal, no Bairro 
Martim do Vale;

• Recuperação e ampliação da Escola Mário Sá Carneiro.

• Construção do pavilhão desportivo na Escola Secun-
dária de Camarate.

Promover e apoiar iniciativas 
de carácter cultural, social e desportivo
• R ealizar atividades de âmbito cultural, desportivo e 

recreativo, de modo regular e descentralizado pela 
Freguesia:

• F omentar atividades no Espaços Multiusos “A Fábrica”, 
em Camarate, no salão da Cooperativa Moinho de 
Vento na Apelação e no Espaço Multiusos de Unhos;

• D esenvolver os projetos “O Teatro vai aos Bairros” e 
“Encontros com a Música”;

• M anter a realização do Convívio Sénior e do Projeto de 
Ocupação de Tempos Livres para crianças e jovens;

• D inamizar o Centro de Convívio do Bairro Santiago;

• F omentar, com as coletividades, o projeto” Desporto 
para todas as Idades – Toca a Mexer!”;

• D inamizar de forma regular atividades para a Juventude.

• Criar roteiros turísticos, históricos e outros de interesse 
para serem usados por associações, escolas e, em si 
mesmos, promotores do desenvolvimento das 
freguesias, envolvendo em cada roteiro os parceiros 
locais.

Pugnar pela aplicação do protocolo 
de descentralização de competências 
em todas as suas vertentes
• N  a manutenção de escolas; mercados; zonas verdes; 

sinalização vertical; recintos desportivos, transportes 
escolares; na limpeza urbana e de bermas e valetas.
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Rentabilizar os meios técnicos, 
logísticos e de apoio existentes
• Reorganizando a estrutura e os recursos humanos da 

Autarquia;

• Implementando a Secretaria Virtual e reforçando os 
meios de informação;

• Afirmando os direitos dos trabalhadores e a manuten-
ção dos seus postos de trabalho.

Prosseguir a luta pela autonomia 
do poder local, pela melhoria 
da qualidade do serviço público 
• Lutaremos pela reposição das anteriores Freguesias;

• Pelo cumprimento da Lei das Finanças Locais;

• Pela retoma do investimento público e a assunção 
plena pelo Estado das suas responsabilidades na 
saúde, educação e proteção social.

Espaço público
• Continuar a pavimentação de ruas;

• Construir a estrada variante a Camarate centro;

• Construir e melhorar os passeios existentes; 

• Criar novas zonas pedonais.

Educação
• Participar nos Conselhos Gerais da Escola Secundária de 

Camarate e dos Agrupamentos de Escolas do 
Catujal/Unhos, Apelação e Camarate;

• Apoiar a realização de atividades das escolas e 
dinamizar outras atividades em parceria, como o Dia 
Internacional da Criança e o Carnaval.

Movimento Associativo
• Constituição da Coordenadora do movimento associa-

tivo na União de Freguesias.

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 de todos os 
fregueses na vida quotidiana das 
freguesias 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 no decorrer do mandato 
autárquico.

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