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Requalificar São Marcos
Mensagem da Candidata

• Com base em trabalho, empenho e 
honestidade, que caracteriza há longo 
tempo o projecto CDU, este programa 
eleitoral pretende abrir novos caminhos para 
uma mudança e desenvolvimento reais.

• São Marcos tem assistido a um aumento 
da população, sem que tenham sido 
criadas condições e actividades que valori-
zem as pessoas que aí residem. Vamos 
preencher estas lacunas para que São 
Marcos seja uma Freguesia Dinâmica.

• A Freguesia de São Marcos, tal como 
outras freguesias do Concelho, está muito 
deficitária em relação a actividades educati-
vas e de apoio às escolas. Queremos 
colmatar estas falhas para transformar São 
Marcos numa Freguesia de Futuro.

• Por um desenvolvimento local sustentado e 
sustentável, torna-se necessário intensificar o 
diálogo e as formas de cooperação com os 
agentes económicos e sociais. A CDU procu-
rará promover acções de incentivo à fixação 
de actividades qualificadas e à criação de 
novos postos de trabalho, para que São 
Marcos seja uma Freguesia desenvolvida.

Cátia Néry

• Capacitar e promover espaços de intervenção pública das populações e associações locais e 
outras medidas de participação popular e cidadã, nomeadamente a realização de Assembleias de 
Freguesia descentralizadas. 

• Promover um melhor atendimento dos moradores da freguesia, fixando dias para atendimento 
pelos membros do Executivo da Junta.

• Criar o Roteiro da freguesia de São Marcos e garantir a sua divulgação e distribuição aos moradores. 



Joaquim Macedo
Nascido em 29/10/54
Comerciante Óptica

Rogério Martins
Nascido em 01/07/49

Mecânico Auto

Cátia Néry
Nascida em 02/07/77

Professora

Fernando Pinto
Nascido em 20/08/75

Hotelaria

Luís Almeida
Nascido em 26/06/52

Desenhador

Elisabete Oliveira
Nascida em 12/03/68

Caixeira

CDU: soluções p

Acessibilidade e Estacionamento
• Construção da Circular Nascente ao Cacém, com ligação à Rotunda do Parque Tecnológico 

(Taguspark);

• Reestruturação da actual estrada de São Marcos em toda a sua extensão;

• Acesso directo de sentido único entre São Marcos Histórico e a Urbanização de São Marcos 

(localizada entre a Sociedade Recreativa e a Escola D. Leonor de Lencastre);

• Criação e instalação de duas praças de Táxis, localizadas em São Marcos e Casal do Cotão;

• Criação e implementação de carreiras de autocarros que satisfaça a população e os utentes dos 

passes sociais;

• Pressionar as entidades competentes para a instalação em toda a Freguesia de agentes para venda 

de passes sociais;

• Estudo de reordenamento viário em São Marcos Histórico e Casal do Cotão, e ampliação do actual 

espaço de estacionamento.

Urbanismo e Ambiente
• Criação de um Gabinete de Fiscalização de Loteamentos;

• Entrega do actual posto de CTT para gestão directa da empresa pública Correios de Portugal;

• Criação de novos e manutenção dos actuais espaços verdes em toda a freguesia;

• Reforço da plantação de árvores;

• Colocação de papeleiras e depósitos de dejectos para canídeos;

• Melhoramento da higiene e limpeza urbana;

• Eliminação de barreiras arquitectónicas, para uma melhor acessibilidade de pessoas com dificul-

dades de várias ordens, tanto ao nível da locomoção como ao nível de outros obstáculos;

• Criação de um plano de despoluição e limpeza da Ribeira das Jardas e da Ribeira dos Ossos.

Saúde
• Alargamento do funcionamento das farmácias até às 22 horas;

• Dotar a Freguesia com um número de Farmácias adequado às necessidades da população, em 

articulação com as entidades competentes;

• Dinamização de Projectos de Promoção e Educação para a saúde (prevenção da toxicodependência, 

doenças sexualmente transmissíveis, entre outras), em parceria com outras estruturas;

• Fomentar as actividades de diagnóstico, prevenção e tratamento de anomalias e doenças dos dentes 

e boca, maxilares e estruturas anexas.

Assuntos Sociais
• Reforço dos equipamentos e infraestruturas sociais de apoio à população;

• Construção de equipamento e infraestruturas sociais de apoio à população do Casal Cotão;

• Construção de uma Extensão dos Bombeiros Voluntários de Agualva em São Marcos;

• Dar continuidade ao trabalho iniciado pela CDU na criação de colónias de férias para crianças e 

jovens;

• Apoio às instituições e associações de carácter social existentes na Freguesia;

• Fomentar a criação de novas organizações de carácter social;

• Promover a integração das minorias étnicas.

São estes os objectivos, princípios e compromissos que
numa gestão autárquica aberta e participada que garanta

bem estar e simultaneamente se enquadre no Proje



António Louro
Nascido em 05/07/43

Aposentado

Manuela Máximo
Nascida em 03/09/59

Professora

José Godinho
Nascido em 09/12/37

Escriturário

Ana Martins
Nascida em 24/10/80

1.ª Caixeira

Carlos Conceição
Nascido em 25/10/45

Aposentado

Susana Brás
Nascida em 09/06/83

Administrativa

Vítor Amado
Nascido em 28/06/43
Empregado Comércio

para São Marcos

Segurança Pública
• Reforço dos efectivos da PSP em condições adequadas à realidade da Freguesia;

• Reforço e manutenção do actual sistema de iluminação pública.

Juventude, Cultura e Desporto
• Apoiar o movimento associativo;

• Implementação do Parque Arqueológico de São Marcos;

• Dinamização do desporto na Freguesia em conjunto com os seus agentes;

• Implementação do funcionamento do Centro Lúdico Carlos Paredes enquanto espaço de encontro e 

desenvolvimento social da Freguesia.

Educação
• Criar parcerias com as escolas e outras estruturas da Freguesia no sentido de programar e realizar 

acções educativas para a população;

• Implementar Actividades de Tempos Livres que também funcionem durante as férias e interrupções 

das actividades lectivas com horários abrangentes.

Desenvolvimento
• Plano de renovação e revitalização do pequeno e médio comércio local;

• Criação e instalação de um Mercado em São Marcos 

• Acompanhamento em articulação com outras entidades (empresas, escolas, sindicatos, entre outros) 

da promoção de acções para a qualificação dos recursos humanos da Freguesia;

• Apoio à participação das empresas da Freguesia em Feiras e Exposições.

e assumimos para a Freguesia de São Marcos, com base
a o respeito dos direitos e liberdades dos cidadãos, o seu
ecto Autárquico da CDU para o Concelho de Sintra.

Limpeza das Ribeiras Hospital Público em Sintra



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;




