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Programa Eleitoral Colares – Autárquicas 2009 
 
Durante os últimos quatro anos, a CDU em Colares, destacou-se pelo seu trabalho nas reuniões 

da Assembleia de Freguesia, trabalho esse reconhecido pelas outras forças políticas e valorizado 

pela população. 

O reforço organizativo e preparativo das referidas reuniões são fruto das diversas iniciativas 

promovidas, nomeadamente nas visitas de contacto directo com os problemas da população. 

Muito deste trabalho foi, certamente, potenciado pela edição do Boletim CDU, como ligação 

directa entre a CDU (em Colares) e os Colarenses, segue na sua décima primeira edição e com 

mais de quinze mil exemplares distribuídos por todas as localidades da Freguesia. O que realça 

o esforço e o empenho dos activistas da CDU, em não privar a população na divulgação e 

denuncia dos seus problemas e da nossa posição política sobre a resolução dos mesmos. Este 

esforço e empenho nas nossas actividades garantem a concretização da nossa maior promessa: 

Trabalho e dedicação à Freguesia. 

 

O programa eleitoral que a CDU apresenta para Colares inclui contributos e sugestões nas mais 

diversas áreas, no seguimento do trabalho desenvolvido, apontando um novo rumo para os 

problemas da Freguesia e da sua população. 

 
Conscientes das vicissitudes e dos vários constrangimentos que dificultam a gestão 

administrativa da Freguesia, resultantes dos escassos recursos (nomeadamente os financeiros) 

que limitam a sua acção, consideramos que é possível uma nova orientação: mais activa e 

politicamente assumida sobre os problemas e as carências da população.  

 
Consideramos que é possível mais do que uma “gestão corrente da Freguesia”. Colares precisa 

de projectos estratégicos que permitam um desenvolvimento sustentável e de promoção da 

qualidade de vida. Por isso, nas nossas propostas que descriminamos a seguir, destacamos as 

seguintes áreas: o Turismo, o Ordenamento e Urbanismo, a Educação e Juventude e a Cultura. 

 
A alternativa política que a CDU preconiza, quer na Freguesia quer no Concelho de Sintra, 

representa uma vontade de mudança na gestão autárquica, não feita de promessas impossíveis 

ou de “figuras públicas”, mas sim de trabalho sério e competente, num único interesse: o das 

populações. Trabalho esse, que nos é reconhecido e granjeado nos cargos para onde somos 

eleitos. 

 

Se reconhece o trabalho desenvolvido pela CDU ao longo dos anos na Freguesia de Colares e a 

importância das nossas propostas, confie-nos o seu voto. 
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REDE VIÁRIA E TRANSPORTES 
 

1- Exigir o reforço dos transportes públicos rodoviários na Freguesia, assegurando o 

transporte público nocturno (garantindo a frequência do Ensino Nocturno) e trabalhar 

em conjunto com as populações e com as instituições competentes numa solução para 

as localidades privadas do serviço de transporte colectivo, como o Penedo, Eugaria e 

Gigarós; 

2-  Reforçar a limpeza regular de valetas e bermas de estrada, construção e reparação de 

passeios pedonais; 

3- Reformulação e adequação de alguma sinalética na Freguesia; 

4- Trabalhar uma solução para o tráfego e estacionamento na zona costeira, tendo em 

conta a afluência de trânsito sazonal, e para as dificuldades de circulação em 

localidades como o Mucifal, Almoçageme e no Centro de Colares no período do Verão e 

outras ocasiões festivas ou cerimoniais. 

 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 

1- Reivindicar junto das Entidades Competentes o fornecimento de energia eléctrica 

assegurada por cabo subterrâneo, nomeadamente nas zonas de interesse histórico e 

paisagístico; 

2- Reiterar a exigência da colocação de iluminação viária na EN-247, do cruzamento da 

Azóia até ao extremo sul da freguesia e limite do Concelho de Sintra. 

3- Manutenção e reforço da Iluminação Pública. 

 
 
CULTURA 
 

1- A afirmação da Cultura como um direito constitucional, tal como: o emprego, a saúde 

ou a educação. Património de transmissão material e imaterial para as gerações 

vindouras;  

2- A promoção da cultura, na sua vertente popular e associativa, em ligação estreita com 

todas as colectividades culturais, recreativas e desportivas da Freguesia; 

2.1 – Elaborar uma programação anual de actividades, dinamizando e valorizando os 

espaços das mesmas; 

2.2 – Promover a formação dos seus órgãos directivos para a gestão e produção cultural, 

em cooperação com a Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e 

Desporto; 

2.3 - Envolver as Colectividades, as suas Direcções e associados, na produção e 

participação em Colóquios/debate sobre assuntos temáticos de índole Cultural; 
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2.4 – Promoção de Convívios literários/ Tertúlias com a participação escritores e poetas da 

Freguesia; 

3 – Produção de Iniciativas de Animação cultural aproveitando os locais de interesse 

histórico e os centros sociais das várias localidades da Freguesia; 

4- Valorização da Cultura Colarense, pela sua história, património e pelos seus traços 

distintivos. 

5 – Promover a criação de um espaço museológico sobre a Freguesia, com ligação à sua 

vertente vitivinícola. 

 
TURISMO E LAZER 
 
O Turismo é um sector de elevado interesse para a freguesia de Colares. Uma vez que se trata 

de um dos sectores de maior relevância no PIB e um forte gerador de emprego. Contudo, a sua 

gestão do Património e recursos naturais deverá ser obrigatoriamente sustentável. Nesse 

aspecto, o concelho de Sintra, onde a freguesia de Colares se insere, prima pelo seu valor em 

termos de Património Natural e Arquitectónico. 

No caso da Freguesia de Colares em particular, a mais ocidental da Europa, existe ainda a 

componente vinícola, sendo uma das zonas DOC mais antigas do país (1908). 

 
Acções a desenvolver:  
 

1- Tomar partido do Património Histórico, Arquitectónico e Natural e construir um plano de 

valorização da freguesia. Por exemplo, a elaboração de Roteiros Turísticos e sua divulgação 

no concelho, incentivando as pessoas e entidades, tais como, escolas, centros de dia, etc. a 

visitarem a Freguesia de Colares. Promovendo: roteiros vinícolas, desportivos (caminhadas, 

passeios de bicicleta, oficinas de teatro, dança e outros, em parceria com as Associações e 

colectividades da freguesia). 

2- Desenvolvimento de uma política de sensibilização e divulgação turística da região 

demarcada do Vinho de Colares através do avanço de um projecto de divulgação turística 

similar ao que foi implementado na região vinícola de Bucelas/Loures. 

2.1- Apostar na divulgação conjunta do Vinho e dos produtos frutícolas da região de 

Colares, através da organização de visitas escolares, feiras de vinhos e gastronomia. 

3 – Projectar a melhoria das estruturas de acolhimento aos turistas, nomeadamente: nos 

serviços de informação turística, rede de transportes, requalificação de parques infantis e 

jardins, balneários públicos juntos às praias e o retorno do Eléctrico Turístico à Freguesia de 

Colares. 

4 -Pugnar pela reabertura do Parque de Campismo da Praia Grande, como forma de 

preservação da zona ambiental abrangente, bem como pela alternativa em termos de 

alojamento turístico principalmente em temporadas de campeonatos de surf e actividades 

desportivas em geral que aqui se realizem. 
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5 – Projectar a criação de novas infra-estruturas, tais como passeios e ciclovias, bem como 

a sua acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida. 

6 - Sensibilizar a população local para a importância de uma oferta turística em harmonia 

com os requisitos ambientais e patrimoniais. 

7 – Fomentar parcerias de projectos com alunos e professores dos cursos de formação na 

área do Turismo visando a promoção e valorização turística da freguesia. 

8 – Desenvolvimento de actividades culturais na Época Balnear como forma de promoção 

turística. 

 
 
ORDENAMENTO e URBANISMO 
 

1. A CDU entregou em Janeiro de 2009, sugestões no âmbito da Discussão Pública dos Termos 

de Referência do Plano de Pormenor da Praia Grande e do Plano de Pormenor da Praia das 

Maçãs.  

Nos documentos entregues foram apresentadas propostas para solucionar os problemas de 

trânsito e parqueamento nas Praias, a conservação e requalificação dos aglomerados urbanos, 

onde foram apresentadas, também, alternativas que apontam para um turismo sustentado e de 

qualidade. 

As sugestões propostas foram valorizadas pelos contributos de alguns fregueses e agentes 

económicos locais. Por isso afirmamos a importância da participação activa dos cidadãos nos 

processos e projectos de ordenamento do território. E para tal, é imperativo que sejam 

promovidas sessões públicas para exortar à participação e discussão das decisões fundamentais 

à qualidade de vida populações; 

 

2. A defesa e preservação do Parque Natural Sintra – Cascais, tem merecido desde sempre a 

intervenção da CDU, ao nível local, na Assembleia da República e no Parlamento Europeu. 

Sempre assumindo que o desenvolvimento desta importante área protegida, deverá ser 

realizado com a participação das Autarquias Locais, das populações e suas associações. 

Como aliás, consta das propostas apresentadas pela CDU aquando do processo de revisão do 

Plano de Ordenamento do PNSC, realizado em 2003. 

Decorridos estes anos, aprofundam-se as mais sérias preocupações da CDU, pelo futuro deste 

importante território, que envolve parte considerável dos concelhos de Sintra e Cascais, em 

resultado das medidas legislativas e das fortes pressões imobiliárias que se fazem sentir. 

A CDU considera que o desenvolvimento do Parque Natural Sintra – Cascais, só é possível com 

o envolvimento do Poder Local Democrático e das suas populações; e reafirma a sua total 

oposição a projectos imobiliários que visem a especulação imobiliária desta importante área 

protegida, uma das poucas localizada no distrito de Lisboa. 
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Ao nível do Parlamento Europeu, e no seguimento da sua activa intervenção sobre as Áreas 

Protegidas, a CDU pugnará também pela defesa e preservação do PNSC. 

 

Por isso defendemos para Colares: 

2.1- Uma aposta na produção agrícola, que leve a uma recuperação das vinhas abandonadas e 

dos campos, aproveitando a curta distância de meios consumidores urbanos como forma de 

escoar os produtos. 

3 - Desenvolvimento do turismo sustentado, numa ligação entre o campo e as praias, de forma 

a dinamizar toda a economia local.  

4 -Protecção da floresta contra incêndios, através de uma análise concreta dos meios 

disponíveis no combate aos fogos, associado a uma política de combate às espécies infestantes 

sem originar “desbastes massivos” na serra. 

5 – Exigir junto das entidades competentes a requalificação das Zonas Urbanas, dos Centro 

Históricos e de Interesse Histórico ou Patrimonial; 

6 – Acompanhar o Processo de Recuperação da Capela da Ulgueira, no seguimento das visitas 

institucionais ao local e das diversas iniciativas desenvolvidas pela CDU para a concretização do 

referido processo de recuperação e qualificação patrimonial, ao longo dos anos; 

7 – Atitude firme contra a pressão especulativa imobiliária e denuncia da mesma; 

8 – Reivindicar a remoção de barreiras arquitectónicas, permitindo uma maior mobilidade de 

pessoas idosas ou com deficiência física; 

9 – Continuar a lutar pela revisão do PDM de forma a valorizar urbanisticamente a Freguesia 

pelo seu interesse turístico e pela qualidade de vida da população; 

10 - Inventariar os imóveis degradados e devolutos da Freguesia e projectar a sua recuperação 

e requalificação; 

11 – Melhoria das condições dos Mercados na Freguesia, nomeadamente o da Praia das Maçãs, 

que carece de uma intervenção que vá para além da pintura exterior; 

 
HIGIENE PÚBLICA 
 

1. Reivindicar a melhoria da limpeza urbana em todas os aglomerados urbanos, 

aproveitando os pontos EcoÁgua (SMAS); 

2. Aumentar o número e a dispersão de Ecopontos pela Freguesia, reivindicação 

frequente da CDU na Assembleia de Freguesia, num contexto de uma apelidada 

“Eco Freguesia”; 

3. Maior frequência da lavagem e desinfecção dos contentores de lixo doméstico. 
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

1. Incentivar o Associativismo Juvenil e promover um programa de actividades 

específico para os Jovens da Freguesia; 

2. Valorizar a criatividade e a produção artística, criando ateliers/espaços para esses 

mesmos fins, nomeadamente em cooperação com as “Colectividades” da Freguesia; 

3. A inclusão e divulgação dos novos projectos musicais, teatrais, artísticos, etc. na 

programação cultural promovida pela Junta; 

4. Campanhas de sensibilização para o Planeamento familiar e a Educação Sexual. 

 

 
ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO  
 

1. A defesa de uma gestão pública da Água. 

2. Sensibilizar para a importância da poupança da água, combatendo os desperdícios. 

3. Conclusão da rede de esgotos domésticos na Freguesia e a promoção de uma 

drenagem eficiente das águas pluviais. Nesta área, destacamos o trabalho desenvolvido 

pelo SMAS, sob presidência da CDU, nas várias intervenções que efectuou na 

Freguesia, nomeadamente: no Mucifal, Praia Grande e Ulgueira. 

 
SOLIDARIEDADE SOCIAL 
 

1. Apoio às Associações de Idosos da Freguesia e as instituições que promovem o apoio 

Domiciliário a doentes e Idosos; 

2. Promover Passeios, utilizando o autocarro da Junta, aos Idosos residentes na freguesia; 

3. Divulgação dos saberes e conhecimentos da população mais idosa e sensibilização para a 

Formação/Educação ao longo da vida. 

 
SEGURANÇA 
 
1 - Pugnar por um policiamento de proximidade e de um reforço policial junto das Escolas e 

zonas de divertimento nocturno. 




