


Câmara Municipal – Organização, Funcionamento e Pessoal
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Integrar nos actuais pelouros, distribuindo responsabilidades por 
todos os vereadores eleitos, independentemente dos partidos que 
representam, como áreas individualizadas Desenvolvimento 
económico; Turismo; Agricultura; Educação e juventude; Cultura e 
Património Histórico; Desporto; Saúde; Freguesias

Dignificar o trabalho autárquico;
Promover a integração dos trabalhadores precários;
Criar processos justos de contratação de pessoal;
Criar incentivos, nas diferentes áreas de intervenção dos 

trabalhadores municipais, visando reconhecer e premiar a 
qualidade e mérito pelo trabalho desenvolvido;

Promover a qualificação e valorização funcional dos 
trabalhadores 

Estabelecer protocolos de delegação de competências com as 
Juntas, incluindo meios financeiros e humanos, que correspondam 
às necessidades das freguesias 

“Em Portugal as alterações climáticas vão exacerbar a falta de água 
que já existe”

Promover uma política em defesa da água pública, com base na 
sua qualidade e quantidade, com preços justos para as populações, 
negociando quando necessário com as Águas do Oeste e exigindo a 
total e efectiva ligação dos emissários às ETAR;

Incentivar a construção de barragens e a utilização de furos 
visando o uso comunitário da água como suporte aos agricultores

Recuperar o projecto construção da barragem do Toxofal 
efesa das linhas de água e combate efectivo às permanentes 

descargas feitas nos rios e ribeiros
exigir o debate com a população sobre a projectada instalação de 

uma unidade de agrocombustíveis na Marteleira

Alcatroar urgentemente as estradas degradadas do concelho, 
sabendo-se que um número significativo de aldeias não beneficiou 
de alcatroamento durante o corrente mandato;

Dotar as vias e estradas de dispositivos de segurança adequados
Analisar, definir prioridades e resolver com qualidade os acessos 

necessários ao desenvolvimento das actividades agrícolas e do 
turismo natureza; 

Uma região que não tenha recursos humanos, que não seja capaz de 
os fixar localmente, é uma região votada ao fracasso.

Definição de um projecto de desenvolvimento concelhio capaz de 
dar respostas às questões eco , promovendo o 
crescimento económico, a equidade social e a sustentabilidade 
ambiental;

Acolhimento das propostas que se enquadrem no projecto de 
desenvolvimento para a Lourinhã e contribuam para a fixação e tra
balho dos que aqui nasceram e têm visto na emigração o seu futuro;

riação de uma Escola Pública de Formação Profissional nas 
instalações da antiga Escola Agrária, mantendo o ensino agrícola

egociar uma extensão de ensino superior politécnico no 
concelho
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Comércio e Serviços

O sector agrícola representa a mais importante actividade 
empregadora e criadora de riqueza no Concelho

Apoiar projectos e produtos de qualidade promovendo a 
Marca Lourinhã;

Implementar e desenvolver uma política de gestão integrada 
de marketing agrícola, implicando os respectivas Associa
ções e visando a promoção dos produtos agrícolas 

Apostar na agricultura biológica;
Repensar a fileira da vinha;
Projectar e apoiar áreas de transformação capazes de criar 

mais valias à produção do Concelho;
Apoiar e incentivar o papel do Associativismo na 

comercialização dos produtos;
Desenvolver um plano hortícola capaz de identificar a 

Lourinhã como região produtora de produtos de qualidade;
Incentivar e apoiar a fixação de indústrias agro-alimentares 

que criem valor acrescentado à produção local

O turismo tem importância estratégica em virtude da sua 
capacidade de criar riqueza e emprego

Desenvolver um projecto integrado de turismo com suporte 
na diversidade existente no Concelho em que se promovam as 
áreas do turismo natureza, turismo residencial, de saúde e 
bem estar, do turismo cultural e da gastronomia como 
complementos ao sol e mar e aos dinossauros;

Promover eventos e animação local com base em 
calendários temáticos;

Promover a bicicleta enquanto meio de transporte, lazer e 
saúde, retomando a sua utilização adequada e segura;

Estruturar uma rede de ciclovias a nível concelhio 
contemplando na sua fase inicial a Rota dos Dinossauros 
(Ribamar - Paimogo);

Promover e inovar em conteúdos tradicionais que 
constituam factores de diferenciação turística identificadora 
do nosso concelho

Enquadradas no turismo – Sol e Mar – constituem atractivo 
principal no turismo do concelho 

Promover, exigindo a colaboração as Instituições 
responsáveis, a conservação e requalificação das praias do 
Concelho;

Definir uma política integrada e sustentável dos 18 km de 
orla marítima existentes no Concelho;

Integrar o turismo de praia num projecto de 
desenvolvimento concelhio; 

Promover e apoiar as modalidades desportivas e de 
formação como o  surf e a pesca desportiva

É um sector chave para a criação de emprego e crescimento.
As lojas, qualquer que seja a sua dimensão, são um factor de 
dinamização dos centros urbanos, evitando a desertificação 
originária do aumento da criminalidade.
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Apoio ao comércio local e de proximidade e às micro e 
pequenas empresas;

Promover incentivos à instalação de novas micro e pequenas 
empresas nas áreas do turismo e de novas tecnologias;

Articular as áreas de restauração, dormidas e artesanato com o 
projecto de desenvolvimento do turismo

Promover uma política de habitação adequada à fixação da 
juventude do Concelho;

Criar condições de acesso e incentivos de apoio ao primeiro 
emprego dos jovens;

Definir com os operadores uma política de transportes 
adequada à mobilidade dos jovens, particularmente aos que 
residem nas aldeias;

Criar uma politica de bolsas para apoio aos jovens que 
desenvolvam actividade nas áreas da cultura e do desporto;

Adequar os apoios e incentivos a uma política de natalidade 
que contribua para a diferenciação positiva do Concelho

Criar o Cartão do Idoso, visando a obtenção de descontos nos 
espaços comerciais, desportivos e culturais que se manifestem 
interessados em ser parceiros neste projecto;

Promover parcerias com os Municípios que no Oeste já 
implementaram o Cartão do idoso, procurando no futuro torná-
lo extensivo a toda a Região Oeste;

Criar um Grupo de Trabalho para avaliar as necessidades dos 
idosos do Concelho, visando o combate ao isolamento;

Promover, através das Juntas de Freguesia, o apoio nas 
pequenas reparações nas habitações de idosos incapacitados;

Criar uma linha directa gratuita de apoio aos idosos 
dependentes;

Promover o acesso a Cuidados Continuados de qualidade aos 
reformados, pensionistas e idosos em situação de dependência;

Desenvolver, no âmbito da Plataforma Supra Concelhia do 
Oeste, programas e acções visando o combate à pobreza, 
isolamento e exclusão social;

Estabelecer um protocolo de parceria com a Fundação Inatel 
 o acesso dos idosos do Concelho ao conjunto de iniciativas 

organizadas pelo Inatel no âmbito das actividades Sénior 
 

Montagem de um sistema de monitorização concelhio 
recorrendo a um conjunto de indicadores quantitativos e 
qualitativos necessários à identificação da situação social e 
respectiva evolução; 

Desenvolver projectos de inclusão das famílias com suporte na 
rede de equipamentos e serviços qualificados existentes no 
Concelho;

Desenvolver projectos de integração de grupos discriminados 
visando o acesso a serviços e oportunidades de pessoas com 
deficiência, incapacidades, imigrantes e minorias étnicas;

Desenvolver trabalho em rede/parceria tendo em vista a 

para

prevenção de situações de risco; 
Promover em conjunto com as entidades competentes a 

qualificação das organizações prestadoras de serviços à comu
nidade, apoiando a introdução de metodologias inovadoras e a 
requalificação do território com respostas específicas;

Implementar uma Loja Social, em regime de voluntariado, 
visando a entrega e permuta gratuita de bens e serviços

A CDU propõe-se desenvolver uma efectiva política de saúde 
concelhia, considerando ser preocupação, dever e 
responsabilidade dos autarcas a promoção da saúde dos seus 
munícipes. Para tal consideramos prioritário:

A cobertura efectiva do Concelho por médicos de família, 
dando resposta aos mais de 10.000 utentes que não dispõem de 
tal direito;

Criação de uma rede ambulatória vocacionada para o rastreio 
da diabetes, prevenção das doenças cardio-vasculares, da 
visão, audição e saúde oral;

O apoio domiciliário à população das aldeias com suporte 
médico e de enfermagem;

Criar uma rede de cuidados continuados que tenha em conta a 
população idosa residente nas aldeias;

Exigir do Ministério da Saúde a contratação dos técnicos e 
profissionais de saúde necessários e suficientes para uma 
política de saúde local eficiente;

O desenvolvimento de acções de prevenção, tratamento e 
combate à toxicodependência 

onclusão das piscinas municipais da Lourinhã
poio às colectividades que têm prática desportiva, cultural 

ou recreativa, através do reforço de meios e da criação de um 
gabinete de apoio técnico

romoção de uma biblioteca itinerante pelas freguesias

gualar a qualidade dos serviços disponíveis nas diversas 
escolas a nível de equipamento, instalações ou recursos 
humanos especializados, como psicólogos, assistentes sociais 
e professores de apoio 

dequar os transportes às necessidades das crianças 
(horários e  locais de saída/entrada)

riar novos canais de comunicação entre a Câmara e as 
escolas

riar uma comissão para desenvolver projectos que 
envolvam a comunidade

daptar o ensino profissional à realidade local  
everter para o ensino os edifícios das antigas escolas do 1º 

ciclo que fecharam e reequacionar as condições em que se 
encontram alunos e professores dessas escolas encerradas

tribuição de bolsas para estudo no ensino superior mas com 
incentivo para o retorno dos jovens à Lourinhã no final do 
curso superior
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PROGRAMA ELEITORAL

TRABALHO     HONESTIDADE     COMPETÊNCIA


