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Saúde, Segurança, Educação

Requalificação do trânsito e vias rodoviárias
Novas acessibilidades ao IC 16 - Não às portagens!

TRABALHO – HONESTIDADE – COMPETÊNCIA
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 SAÚDE
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CDU: so
para B

LUTAREMOS JUNTO DO GOVERNO / 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA PARA:

• Construção de um Centro de Saúde digno promovendo o reforço das equipas médicas e
outros profissionais da saúde e a criação de consultas de Especialidade, enquanto funciona o
actual Centro.
• Construção do novo Hospital Público de Sintra.
• Requalificação dos acessos ao IC 16, ajardinamento das novas rotundas e ausência do paga-
mento de Portagens no IC16 e IC 30.
• Reforço  do Parque Escolar do Pré-primário ao Secundário e preservação do existente.
• Criação de condições para instalar um posto de polícia de proximidade na freguesia.
• Ordenamento e planeamento da freguesia, potenciando as suas condições naturais, no sentido de 
a tornar um pólo de desenvolvimento sustentado do Concelho.
• Requalificação de todo o espaço envolvente do Rio Jamor e da Ribeira de Belas.
• Requalificação das EN 117 e EN 250.

LUTAREMOS JUNTO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SINTRA /

ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA DEFENDER:

• O Direito à defesa e à protecção do meio ambiente, à água, ao espaço verde e à floresta.
• O Direito à qualidade de vida nas suas vertentes urbano / rural,  à limpeza, recuperação e requalifi-
cação das zonas degradadas.
• O Direito à defesa do património edificado, à reabilitação urbana e à qualidade no urbanismo e na 
arquitectura, às acessibilidades, aos transportes, a circular e a estacionar.

A NÍVEL LOCAL DEFENDEREMOS

• A informação constante sobre a vida na freguesia. 
• A promoção de condições de mobilidade segura no interior das localidades. 
• A promoção e dinamização de contactos com o sector terciário, incentivando a sua presença no 
movimento activo da freguesia.

Carminda Ribeiro
50 anos

Professora
Xetaria

Patrícia Lopes
20 anos

Estudante
Venda Seca

Filipe Borregana
39 anos

Medidor Orçamentista
Belas-Fonteireira

Sandra Cameiras
36 anos

Administrativa
Belas

Carlos Potes
40 anos, Empresário 

Construção Civil
Belas-Fonteireira

Manuel Moreira
63 anos

Pintor Metalúrgico
Pego Longo

Luís Costa
44 anos

Engenheiro electrotécnico
Venda Seca

Jorge Fresco
53 anos

Aposentado
Belas

José Goulão
43 anos

Técnico de electrónica
Belas

Irina P
26 a

Educadora 
Idan

Nazaré Simões
44 anos

Auxiliar de acção educativa
Tala

Sónia Abreu
29 anos

Professora
Idanha

Dora Batalha
27 anos
Caixeira

Belas



oluções
Belas

O DIREITO DE SER CRIANÇA,
DE SER JOVEM E DE SER IDOSO

• Requalificando, recuperando e preservando os parques infantis. 
• Promovendo colónias de férias para a população estudantil do ensino básico. 
• Atribuindo bolsas de estudo simbólicas aos estudantes que se evidenciem nos diversos níveis
de ensino.
• Promovendo iniciativas tendentes a envolver a juventude na participação activa na vida
sócio-cultural e desportiva da freguesia.
• Apoiando a rede social de apoio a idosos.
• Promovendo convívios, actividades culturais e de diversão.
• Apoiando as estruturas (Centros de dia) existentes e insistir na necessidade de construção de
um Centro de Acolhimento.

O DIREITO AO ASSOCIATIVISMO,
À CULTURA E AO DESPORTO

• Apoiando e incentivando o desenvolvimento do movimento associativo (desporto, cultura e 
recreio), humanitário, de acção social e defesa do património Histórico, Cultural e Geológico.
• Promovendo e divulgando as riquezas patrimoniais de Belas e o património histórico instalado
na freguesia.
• Reservando nos espaços verdes áreas para a prática de ginástica, voleibol, badmington e a
instalação de pistas de skates, paredes de escalada, ciclovias, vias cicláveis, etc...

Mensagem do Candidato
A FREGUESIA DE BELAS PRECISA DA CDU

• O Programa eleitoral da CDU, sendo uma proclamação dos direitos elementares de
todos nós, é um programa de compromisso público com os cidadãos da Freguesia
de Belas, que, assumidamente, todos os seus candidatos se honrarão de cumprir.

Dar mais votos à CDU é dar mais soluções 
à população da Freguesia.

Portal
anos
de infância
nha

José Fiuza
61 anos

Aposentado
Belas-Samaritana

Perpétua Peixoto
64 anos

Cozinheira
Serra da Silveira

Magda Oliveira
32 anos

Operadora de Loja
Idanha

Vera Araújo
27 anos

Auxiliar de acção educativa
Serra de Casal de Cambra

Francisca Silva
65 anos

Auxiliar de acção educativa
Idanha

Alice Sobral
59 anos

Doméstica
Pego Longo

Carlos Leitão
58 anos

Reformado
Bairro João da Nora

Luísa Anunciação
39 anos

Profissional de hotelaria
Tala

Joaquim Jesus
57 anos

Electromecânico
Barota

Bento Lopes
52 anos

Pintor de móveis
Venda Seca

Tânia Borges
19 anos

Estudante
Belas

António Coelho
28 anos

Auxiliar de acção médica
Belas



CONSULTE O PROGRAMA CONCELHIO NA SUA VERSÃO INTEGRAL!
www.sintra.cdu.pt

Principais Propostas do PROGRAMA 
ELEITORAL à Câmara Municipal de Sintra

A CDU, depois das provas dadas em tantos anos no Concelho e, especialmente, com a 
qualidade demonstrada à frente dos Serviços Municipalizados, apresenta-se ao eleitorado 

com renovada confiança e sob a sigla:
Sim! É possível viver melhor em Sintra!

Para este acto eleitoral, propomos às populações de todas as Freguesias um Programa 
Eleitoral Concelhio de grande exigência:

Turismo, Actividades 
Económicas

• Apoio ao desenvolvimento da rede de
oferta de camas em unidades de pe- 
quena dimensão, quer através do tu- 
rismo rural, quer através do turismo de 
habitação;
• Resolução dos problemas de trans-
porte, circulação e estacionamento no 
Centro Histórico de Sintra;

Desporto e 

Tempos Livres

• Apoio ao Associativismo;
• Realização dos Jogos Desportivos de 
Sintra;

Orgãos e Serviços da 

Autarquia e Freguesias

• Defesa do primado do serviço pú-
blico e da necessidade de aproximar 
os serviços da população;
• Diminuição das despesas de funcio-
namento através da rentabilização dos 
serviços e dos seus espaços; 

Ordenamento do Território,
Urbanismo, Requalificação

Urbana, Habitação, Ambiente, 
Mobilidade

• Revisão do Plano Director Municipal
de Sintra;
• Finalização de todos os processos de 
legalização das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGIs).

Saúde, Solidariedade Social e 
Segurança das Populações

• Defesa da construção de novos Centros 
de Saúde em Queluz, Rio de Mouro / 
Fitares, Sintra, Agualva, Algueirão Mem- 
-Martins / Tapada das Mercês, Belas e 
Almargem do Bispo.
• Defesa da construção de um Hospi-
tal, de gestão pública.

Educação, Ensino,
Juventude e Cultura

• Promover a revisão da Carta Educa-
tiva de Sintra;
• Continuar a assegurar a distribuição 
gratuita de manuais escolares;


