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Com o objetivo central de melhorar a qualidade 
de vida das nossas terras e das nossas gentes, 
Queremos uma Junta de Freguesia aberta à 
população, que assuma a gestão autárquica de 
forma participada

Uma autarquia próxima 
e activa! 
Queremos:

- Criar canais com a população para, de forma 
célere, comunicar os problemas das freguesias e 
contribuir com propostas de resolução.
- Reuniões de junta públicas e descentralizadas.
- Participação da população na construção do 
Plano de Actividades e Orçamento.
-Uma política autárquica responsável que 
respeite, valorize, os direitos laborais, as 
condições do trabalho, aposte na formação, 
segurança dos trabalhadores, que privilegie e 
potencie os recursos disponíveis.

A CDU continuará a lutar pela reposição das 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, 
como órgãos autárquicos próprios e autónomos.

Desenvolvimento ambiental
- Trabalhar para a plena higiene urbana, por via 
da lavagem de ruas e calçadas, contentores e 
ilhas ecológicas, bem como a desmatação de 
passeios e caminhos;
- Exigir a melhoria das recolhas de resíduos 
sólidos e de monos;

Freguesias de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho
Freguesias verdes 
e limpas, um projeto de 
desenvolvimento 
e participação!
Fazer hoje o futuro

- Criar um parque de recreio canino, 
devidamente equipado;
- Manter, recuperar e construir espaços verdes; 
criar um an�teatro ao ar livre, bem como dar 
especial atenção à recuperação do Jardim José 
Álvaro Vidal;
- Combater pragas, atuando preventivamente; 
- Trabalhar para a requali�cação dos parques 
infantis. 
- Desenvolver um programa de rearborização 
das freguesias.
- Desenvolver um programa para espaços 
�orais.
-Implementar novas áreas de lazer integradas, 
zonas de leitura e equipamentos de desporto no 
espaço público;
- Pugnar pela ligação ao Rio Tejo e à zona 
ribeirinha para lazer e recreio, assim como, pela 
expansão das hortas urbanas;
- Defender a limpeza de rios, ribeiras e canais 
existentes nas freguesias.

Desenvolvimento económico
Como o comércio tradicional é fundamental 
na dinâmica das freguesias, trabalharemos no 
sentido de:
- Estabelecer contactos regulares com os 
comerciantes; 
- Promover eventos nas zonas de comércio 
tradicional.
- Dinamizar os mercados;
Ao mesmo tempo, pugnaremos pela criação de 
um parque industrial e tecnológico, para garantir 
a criação de emprego quali�cado.

Vamos dar especial relevo 
à habitação e ao urbanismo:
- Diligenciar pela recuperação dos núcleos mais 
antigos e do centro histórico de Alverca;
- Diligenciar pela recuperação das antigas 
vivendas das OGMA; 
- Requali�car as rotundas da freguesia;
- Pressionar no sentido de se encontrar soluções 
para:
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Encontrar soluções para o �m da atividade 
do aterro sanitário do Mato da Cruz e sua 
reconversão paisagística
A legalização das áreas urbanas de génese 
ilegal;
A concretização dos equipamentos, 
infraestruturas e zonas verdes na Malva Rosa.

Mobilidade, transportes e trânsito
- Pugnar pela eliminação de barreiras 
arquitetónicas nos espaços públicos e em 
instituições públicas, bem como cumprir a 
obrigação de reparação de passeios; 
- Criar bolsas de estacionamento nas freguesias.
- Instalar sinalização adequada e visível;
- Trabalhar pela remoção de veículos 
abandonados;
- Exigir o descongestionamento nos acessos à 
A1, no sentido Rotunda da Malvarosa acesso 
A1, com 2 sentidos;
- Pugnar pela criação de vias pedonais na N10 e 
N10.6.
- Defender activamente o �m das portagens na 
A1;
- Exigir a concretização da circular urbana de 
Alverca e do nó de acesso à A1 no Sobralinho;
- Exigir o alargamento da coroa do passe social 
intermodal e o reforço da oferta pública de 
transportes;
- Pugnar pela criação de rotundas em troços 
problemáticos da EN 10, bem como no 
entroncamento Rua Alves Redol/N116 e no 
entroncamento Rua Eng. Vilar Queiroz/Rua da 
Indústria. 

Desenvolvimento social
- Exigir o aumento do número de médicos de 
família e a existência de outras especialidades 
no centro de saúde;
- Dinamizar a ocupação de tempos livres “OTL”;
- Criar uma feira de pro�ssões para dar a 
conhecer aos jovens o mundo laboral nas suas 
múltiplas realidades;
- Criar um programa de dinamização para a 
população sénior, assim como pressionar para 
o aumento da oferta em lar, centro de dia e 
cuidados continuados.

- Em conjunto com instituições sociais das 
freguesias criar uma Loja Social- Trabalhar 
em articulação com os Bombeiros Voluntários 
de Alverca para resolver os problemas de 
ampliação do quartel.

Educação
- Exigir a conclusão das obras na Escola 
Secundária Gago Coutinho;
- Desenvolver competências de apoio às famílias 
em parceria com outras entidades em todas as 
escolas 1 ciclo e JI;
- Apoiar as associações de pais para contribuir 
para a dinâmica das escolas;
- Junto da Câmara Municipal, reivindicar por 
melhores acessos às escolas e assegurar a 
conservação do parque escolar. 

Desenvolvimento cultural 
e desportivo 
Cultura sempre presente na nossa gestão, 
vamos trabalhar no sentido de:
- Desenvolver no Palácio e Quinta Municipal 
do Sobralinho um parque biológico e oferta de 
atividades culturais;
- Apoiar a autonomia e a iniciativa do movimento 
associativo;
- Apoiar os criadores culturais;
- Apoiar e estimular a cultura tradicional e 
etnográ�ca, bem como a diversidade cultural;
- Apoiar e realizar ações culturais que animem 
as freguesias, revitalizar os auditórios existentes 
e os espaços ao ar livre;
- Promover a ligação histórica de Alverca à 
aviação e ao seu Museu do Ar e valorizar o 
património histórico das freguesias;
- Valorizar e Promover as Festas de Alverca e do 
Sobralinho.

Desporto
- Apoiar o movimento associativo e divulgar o 
trabalho desenvolvido pelas coletividades.
- Dar força ao desporto e organizar a festa anual 
do desporto, em parceria com o movimento 
associativo e desporto escolar.
- Aumentar os apoios para o desporto feminino 
e pessoas de mobilidade reduzida.




