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CDU: soluções

SAÚDE E 
SOLIDARIEDADE 

SOCIAL
• A CDU tem lutado e continuará a lutar pela
construção de um Hospital para a população
do Concelho.
• Lutaremos pelo aumento do número de
médicos de Família e funcionários do Centro
de Saúde do Cacém.
• Exigiremos a abertura do Catus – Cacém.
• Apoiaremos as associações e Instituições de 
Solidariedade Social (ARPIAC) e exigiremos do 
Estado e da Câmara Municipal de Sintra (CMS) 
a criação de Creches, Jardins-de-Infância e 
outros Centros de Dia para idosos.

SEGURANÇA DAS 
POPULAÇÕES

• Criação da esquadra da PSP no Cacém, 
dotada de meios humanos e materiais adequa-
dos à importância da Freguesia, reivindicação já 
inscrita no programa de há 4 anos e inscrita em 
todas as Legislaturas pelos deputados da CDU.
• Melhoria da iluminação da freguesia.

EDUCAÇÃO 
• Promover a abertura de refeitórios em todas
as escolas da freguesia.
• Apoiar as Associações de Pais, no reforço
da rede de ATL.

JUVENTUDE, 
CULTURA E 

OCUPAÇÃO DE 
TEMPOS LIVRES

• Criação de uma casa da Juventude (Belavista)
• Exigir da CMS a aquisição da casa onde viveu o 
Dr. Ribeiro de Carvalho, que permita acabar com a 
sua degradação, podendo ser aproveitada para 
uma casa de Cultura para a Juventude, que 
actualmente não existe.
• Não existem no Cacém estruturas que permitam 
a ocupação dos tempos livres, tão importante 
para desviar os jovens de actividades tantas vezes 
prejudiciais.
• Isto implicaria, por exemplo, a construção, pela 
CMS, de uma piscina para toda a cidade. O 
aproveitamento das instalações da antiga MELKA 
poderiam proporcionar a construção de uma 
piscina olímpica, bem como de um polidesportivo. 
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para o Cacém

REFORMADOS
• Exigir do governo Pensões de Reforma que 
permitam uma vida digna.
• Apoiar o Movimento Associativo existente, 
para colmatar as dificuldades dos idosos mais 
carenciados.

MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO

• Apoiar as actuais Colectividades e Clubes
existentes, dotando-os de meios e reforçando-
os de modo a permitir a sua utilização por todos.
• Incentivar a realização de eventos desporti-
vos, na escola, bem como para a população 
mais idosa.
• Promover o desporto para pessoas com 
deficiências. 

IMIGRAÇÃO
• Com vista a desmistificar a realidade da imig-
ração na freguesia, tantas vezes associada à
violência, desemprego e crime e no sentido de
promover a integração dos imigrantes, a CDU
propõe:
Criar um Gabinete de atendimento e aconse-
lhamento aos imigrantes, com valências nas
áreas de Habitação, procura de Emprego,
Saúde, Apoio Jurídico à legalização e incenti-
var o seu Recenseamento.

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

• Incentivar a população a apoiar o pequeno 
comércio, no sentido de colmatar as dificul-
dades que cada vez mais afectam este sector.
• Apoiar o Comércio Tradicional, sensibilizando 
a população para adquirir, de preferência, 
nestes estabelecimentos.
• Criação de um roteiro comercial na freguesia.
• Afirmar o pequeno comércio e indústria como 
fonte geradora de emprego e, como tal,
pressionar a CMS e o Governo para ajudar a 
resolver os graves problemas que atravessam.
• Firme contenção à construção de novas
grandes superfícies comerciais.
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Reformado

Graciete Franco
Nascida em 02/05/49
Funcionária dos CTT

Fernando Alfar
Nascido em 18/04/55

Impressor offset

José Cerqueira
Nascido em 31/08/53
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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 e Belas;
• 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;


