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Propostas e Compromissos

Introdução
As propostas da CDU – Coligação Democrática Unitária –
são também os compromissos de luta e intervenção dos
seus eleitos e activistas.
Têm como principal objectivo, encontrar linhas de acção,
que reduzam as carências e assimetrias no concelho de
Cascais, em resultado das sucessivas maiorias políticas do
PSD/CDS-PP e do PS na gestão do Município e das
freguesias.
A 11 de Outubro a opção é clara – VOTAR CDU.

Ordenamento e Gestão do
Território

Conclusão do processo de revisão do Plano Director
Municipal. Dotação do concelho com diferentes Cartas de
Equipamentos actualizadas, para um desenvolvimento arti-
culado do espaço público, com a necessária rede de equi-
pamentos e infraestruturas.
Respeitar a delimitação das áreas de REN (Reserva Ecológica
Nacional) e de RAN (Reserva Agricola Nacional).
Prosseguir o processo de recuperação e legalização das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal.

Rede viária, Acessibilidades e
Transportes

Incentivar uma política integrada de transportes públicos
no concelho, fomentando a utilização do transporte
colectivo, em detrimento do transporte individual, apostando
na criação de parques de estacionamento gratuitos junto
das estações da CP.
Lutar pela extensão do passe social (L123) a todo o Con-
celho de Cascais.
Reafirmar a necessidade de uma adequada rede de trans-
portes rodoviários, que sirva mais bairros e localidades,

com melhores horários, percursos e a tarifas mais reduzidas.
Assumir uma clara oposição contra os projectos de priva-
tização da linha ferroviária de Cascais e de implementação
de portagens nas novas vias regionais que vão servir o
concelho, pugnando pela abolição das actuais portagens
na AE 5 em Carcavelos.
Conclusão das Vias Longitudinais Norte e Sul e das variantes
necessárias ao seu funcionamento.
Exigir a modernização da linha ferroviária de Cascais, do
seu material circulante e a eliminação da passagem de
nível de S. João e a alteração dos acessos à gare de S.
Pedro.

Desenvolvimento Económico
Desenvolvimento de políticas municipais activas que con-
tribuam para a manutenção e fixação da actividade em-
presarial no concelho, gerando emprego com direitos e
diversificando as actividades económicas.
Constituição de um Gabinete Municipal de Apoio às mPMEs
(micro, pequenas e médias empresas), principal fonte de
emprego no concelho.
Apoiar e defender o comércio local e tradicional, através
do desenvolvimento de programas de animação e envol-
vendo as suas estruturas representativas.

Turismo
Criação de um Serviço Municipal para o desenvolvimento
de um projecto turístico integrado e de oferta diversificada,
elaborado com a participação das diferentes entidades do
sector, valorizando o turismo tradicional e cultural.
Elaboração da Carta de Recursos Turísticos do concelho e
instituir o “Forum Turismo de Cascais”, como espaço de
troca de experiências, definição de propostas e recomen-
dações de trabalho.
Potenciar o Aeródromo Municipal de Cascais, enquanto



recurso turístico, devendo o seu desenvolvimento, respeitar
a qualidade de vida das populações da área envolvente,
nomeadamente não alargando a sua pista.

Habitação e Urbanismo
Continuação do Programa Especial de Realojamento (PER),
com um eficaz realojamento de todas as famílias, dando
prioridade aos casos socais mais graves.
Promoção de uma política de urbanismo com qualidade
de vida para as populações, contrária aos projectos de
especulação imobiliária.
Proceder ao levantamento e à definição de políticas para o
parque habitacional degradado.
Promoção e divulgação de programas de politica habi-
tacional já existentes, nas áreas da reabilitação e requa-
lificação urbana, com incidência nos “cascos velhos” das
localidades.
Promoção de programas de incentivo à Habitação Jovem.

Ambiente e Orla Costeira
Criação e desenvolvimento de uma rede de Espaços Verdes
e Parques Urbanos, nomeadamente Vale de Caparide/
Estoril, Quinta dos Ingleses/Carcavelos e Pisão/Alcabi-
deche, em todo o concelho.
Apoiar o desenvolvimento e usufruto do Parque Natural
Sintra/Cascais, em articulação com as populações, respei-
tando as suas características e biodiversidade, e contrários
a projectos de especulação imobiliária. Exigir a participação
dos Municípios de Cascais e Sintra na gestão do Parque
Natural, reivindicando a alteração da legislação em vigor.
Desenvolver uma rede de parques infantis, distribuída por
todo o concelho.
Proceder á reflorestação do concelho e à preservação das
suas linhas de água, promovendo a criação de corredores
verdes nas áreas envolventes às ribeiras.

Proceder à reformulação do sistema de recolha e tratamento
dos resíduos sólidos urbanos pela AMTRES e Tratolixo, com
o respeito integral pelos compromissos assumidos.
Assumir uma clara oposição ao princípio do utilizador-pa-
gador.
Proteger a orla costeira, a sustentabilidade das arribas e
das areias nas praias.

Saúde
Exigir uma gestão pública para o novo Hospital de Cascais,
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.
Assegurar, efectivamente, no novo Hospital, a valência de
oncologia.
Manter o actual Hospital de Cascais como unidade de recta-
guarda, nomeadamente com a valência de cuidados con-
tinuados.
Rejeitar os projectos e intenções imobiliárias para as ins-
talações do actual Hospital José d’Almeida, mantendo-o
como equipamento de saúde.
Reivindicar mais unidades de saúde que assegurem e cor-
respondam à realidade demográfica do concelho.
Exigir, com carácter de urgência, novas instalações para a
extensão de Saúde de Carcavelos, dotada dos respectivos
meios humanos e materiais, e a urgente colocação de mais
médicos de família, que colmatem as profundas necessi-
dades do concelho.

Educação
Alargamento e melhoria da rede pública de estabelecimen-
tos de educação e ensino, com particular incidência na
expansão da rede pública de creches, jardins de infância e
pré-escolar.
Reforço do apoio à gestão e conservação da generalidade
do parque escolar.
Implementar a prática de Educação Física no 1º e 2º ciclos
e do desporto escolar continuado, estimulando a coope-
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ração com as associações e colectividades.
Dinamização das diferentes comunidades educativas, com
vista à criação e ao apoio às Associações de Pais e Encar-
regados de Educação.
Reformulação e dinamização do Conselho Municipal de
Educação, com mais meios e recursos.
Construção de Espaços Lúdicos-Culturais por freguesia,
onde se estimulem os comportamentos inter-geracionais.

Juventude
Apoiar a dinamização do movimento associativo juvenil e
das suas expressões informais.
Revitalização do Conselho Municipal de Juventude.
Dinamização de um Espaço Jovem na Cidadela de Cascais.
Incentivar a instalação de uma Pousada da Juventude.
Reforçar o apoio aos jovens para a aquisição de primeira
habitação.

Segurança e Protecção Civil
Exigir junto da Administração Central, uma adequada dis-
tribuição das forças de segurança e a necessária de dotação
de meios humanos e materiais.
Exigir o reforço da rede de iluminação pública existente e o
seu alargamento a todo o concelho.
Prosseguir a dignificação da actividade das Associações
de Bombeiros e dos agentes de Protecção Civil, assegurando
a reestruturação do Serviço Municipal de Protecção Civil.
Proceder à implementação de um sistema de comunicações
de emergência de carácter municipal.

Integração e Acção Social
Desenvolvimento de politicas municipais que apostem na
inserção social das pessoas, numa clara perspectiva de
promoção dos seus direitos. No âmbito do PER, desenvolver
medidas de apoio e inserção às famílias realojadas e de

gestão social dos bairros.
Apoiar a integração das diversas comunidades imigrantes,
contrariando a sua exploração, no plano laboral, do acesso
aos direitos e à habitação, e dinamizando formas de interac-
ção e diálogo, entre diferentes comunidades.
Promoção e desenvolvimento da rede de equipamentos e
serviços de apoio à pessoa com deficiência. Estimular o
apoio às actividades com os reformados e idosos.
Desenvolver a regulamentação dos critérios de cálculo de
renda apoiada, contribuindo para acabar com injustiças
sociais.

Desporto
Reforçar a política desportiva no Município, apoiando e
fomentando a actividade própria das diferentes associações
e colectividades.
Proceder à elaboração e actualização da Carta Desportiva
Municipal, visando assegurar uma adequada cobertura do
concelho e facilitar o acesso de todos à prática desportiva.
Promoção do turismo desportivo, aproveitando as condições
existentes no concelho.
Criação das Olimpíadas Desportivas de Cascais, em arti-
culação com o movimento associativo.

Cultura, Património e
Movimento Associativo

Promover a cultura de raiz popular e a sua fruição pela
população do concelho, apoiando o desenvolvimento e
fomento das Associações, Colectividades e Clubes.
Reforçar e dignificar o Movimento Associativo e Popular,
dinamizando com ele, a realização da Festa das Colec-
tividades.
Elaboração do Plano de Intervenção de Animação Cultural.
Criação de uma Escola de Artes e Ofícios e de Bibliotecas
Municipais nas freguesias de Alcabideche e Estoril.
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Manuel Santinho
Alcabideche

Manuel Barradas
Carcavelos

Guilherme Antunes
Cascais

Maria Julia Broco
Estoril

António Filipe
Parede

João Camilo Vincent
S. Dom. Rana

Candidatos Cabeças de Lista CDU
às Freguesias do Concelho

Ramon LaFéria - Mandatário da CDU
Médico Cirurgião no HPP - Hospital de Cascais
“Como mandatário da CDU no Concelho de Cascais, afirmo que cada voto na CDU,
será honrado com Trabalho, Honestidade e Competência” - intervenção na
apresentação dos cabeças de listas em 11 de Julho de 2009.
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Modernização dos Serviços e
Recursos Humanos

Desenvolver uma política de gestão municipal participada,
com as populações, os trabalhadores e as diferentes Asso-
ciações.
Incentivar a realização de reuniões descentralizadas de Câ-
mara e Assembleia Municipal, das Juntas e Assembleias de
Freguesia.
Valorizar e dignificar a acção dos trabalhadores das Autar-
quias Locais e Empresas Municipais, apoiando a sua luta

contra a desregulação das relações de trabalho na Admi-
nistração Pública Central e Local.
Promover uma política de relacionamento entre os diferentes
órgãos autárquicos do concelho, baseada no respeito pelas
respectivas áreas de competência.
Assumir uma clara atitude de defesa do Poder Local Demo-
crático, combatendo a desresponsabilização de compe-
tências do Município e Juntas de Freguesia, para múltiplas
Agências e Empresas Municipais.



Candidatos CDU à Câmara Municipal

Candidatos CDU à Assembleia Municipal

Francisco Rivotti Pedro PousadaCélia PortelaLuis Filipe
Carvalho

Jacinta VitalJoão IsqueiroPedro Lopes
Mendonça

José Carlos Silva Paulo PinheiroHelia Wanzeller Paula CostaSara CanavezesFernando Garcia

Luis Mariano Paula Moura José Figueiredo Anália Guerreiro António Pessoa Maria das Dores

Em 11 de OutubroEm 11 de OutubroEm 11 de OutubroEm 11 de OutubroEm 11 de Outubro
CDU Cascais
R. Sapadores Caminhos
Ferro 5
2750-326 CASCAIS
Tel: 214866991

www.cascais.cdu.pt
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