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As freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa precisam de um projecto que realize um 
programa de Acção e Iniciativa baseado no “trabalho 
na honestidade e na competência”, atributos 
reconhecidos aos eleitos da CDU. 
Os órgãos Autárquicos têm como dever realizar 
políticas e acções que promovam a aproximação 
dos serviços aos cidadãos com o objectivo de 
melhorar a sua qualidade e celeridade na resposta às 
solicitações das populações. 
Para concretizarmos tais objectivos promoveremos 
uma gestão transparente e participada com todos 
os cidadãos, colectividades, instituições e serviços 
públicos, ouvindo, dialogando e considerando as 
propostas e sugestões que se enquadrem nestes 
objectivos. 
Associamos a esta política de gestão, o contacto 
regular com os trabalhadores da Autarquia e o seu 
envolvimento na discussão e tomada de decisões. 
O programa eleitoral que vos propomos só 
será possível concretizar com o vosso apoio e 
participação. 
Votar na CDU é con�ar numa equipa dinâmica e 
responsável que, assume o compromisso de servir a 
causa pública sem interesses ou objectivos pessoais. 

Serviços públicos 
- Ajustaremos os horários de funcionamento 
dos serviços da Autarquia e do atendimento às 
necessidades das populações na Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa. 
- Retomaremos a realização das reuniões públicas 
da Junta de Freguesia e as Sessões da Assembleia 
de Freguesia rotativamente por diversos locais das 
Freguesias. 
- Apoiaremos e participaremos nas acções que 
exijam a revogação da Lei que extinguiu Freguesias 
para que a Póvoa e o Forte da Casa recuperem os 
respectivos estatutos de Freguesia. 
- Defenderemos o Serviço Nacional de Saúde 
exigindo que o mesmo seja dotado dos meios 
necessários para responder, em tempo útil, às 
necessidades das populações, nomeadamente com 
a colocação de médicos em falta nos centros de 
Saúde.
- Alertaremos o Comando da Polícia de Segurança 
Pública com o objectivo de melhorar a segurança de 
pessoas e bens. 

Gestão Autárquica, 
participada e eficiente

Ambiente e Higiene Pública
Área onde tem sido notório o desleixo e a 
incapacidade da Junta de Freguesia em promover 
boas práticas de limpeza, manutenção e recuperação 
dos espaços verdes e outros. 

Comprometemo-nos a: 
- Melhorar a limpeza dos espaços públicos, a 
recuperação e manutenção das áreas verdes e 
equipamentos, parques infantis entre outros; 
- Instalar em alguns espaços verdes equipamentos 
para a prática de exercícios físicos; 
- Defender a zona ribeirinha e o seu meio ambiente 
propiciando a utilização pela população contra a 
especulação imobiliária; 
- Exigiremos acções regulares de desbaratização e 
desratização. 

Urbanismo e ordenamento do 
território
Deve assumir-se como preocupação a remoção de 
barreiras ou obstáculos que di�cultem a mobilidade 
de pessoas particularmente com mobilidade 
reduzida. 

Comprometemo-nos a: 
- Eliminar barreiras arquitectónicas e exigir a 
eliminação de outras cuja responsabilidade não seja 
da nossa competência; 
- Colocar novas passadeiras devidamente 
iluminadas; 
- Corrigir e construir pequenos troços de alguns 
passeios para tornar a sua utilização mais segura 
para as pessoas; 
- De�nir regras para a colocação de painéis de 
publicidade; 
- Continuaremos a reivindicar a recuperação do 
Mouchão da Póvoa e a sua integração no território 
da freguesia.

Mobilidade, Acessibilidades, 
Circulação e estacionamento
A cidade da Póvoa de Santa Iria e a Vila do Forte 
da Casa sofrem constrangimentos muito grandes 
ao nível da mobilidade, acessibilidades, circulação 
e estacionamento, situações que exigem soluções 
urgentes. 
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Interessados em encontrar tais soluções vamos: 
- Intensi�car a reivindicação da construção da 
variante à EN10 e a construção do nó de acesso à 
A1 nos Caniços, como previsto no Plano Director 
Municipal (PDM); 
- Aumentar a área de estacionamento e melhorar o 
actual regulamento de trânsito; 
- Criar áreas especí�cas para estacionamento 
afecto ao uso exclusivo dos utentes das farmácias 
e serviços públicos nos seus horários de 
funcionamento; 
- Diligenciar para que sejam encontradas soluções 
para o estacionamento de veículos pesados; 
- Insistir com os operadores de transportes 
colectivos de passageiros para que sejam 
encontradas soluções para melhorar a comodidade 
dos passageiros e a oferta de transportes 
especialmente à noite, feriados e �ns-de-semana; 
- Apoiar as acções que tenham como objectivo a 
criação do passe social intermodal; 
- Diligenciar junto da Rodoviária de Lisboa para 
que os mini autocarros que circulam diariamente no 
interior da Cidade sejam menos poluentes; 
- Exigir a construção do terminal rodoferroviário na 
Póvoa de Santa Iria e o terminal rodoviário do Forte 
da Casa.

Serviços e Actividades
Económicas
As freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa são bastante carenciadas de serviços públicos. 
Insistiremos para que:
- Sejam instaladas, uma secção de Finanças, 
Serviços de Conservatória e Segurança Social; 
- Se promovam, em parceria com o comércio local, 
campanhas de sensibilização e realização de acções 
que estimulem a sua revitalização; 
- Se analisem hipóteses que possam constituir-se 
como boas soluções para melhorar a qualidade das 
Festas Anuais da Póvoa e do Forte da Casa; 
- Se revejam Plano Director Municipal (PDM) para 
que se possa criar espaços destinados à instalação 
de actividades económicas e criação de emprego; 
Se recuperem e revitalizem os centros históricos 
“Educação” 

A cooperação, as parcerias e o entendimento entre 
o poder local e comunidade educativa assumem 
uma particular relevância para uma escola pública de 
qualidade. 

Propomo-nos: 
- Apoiar as Associações de pais e de estudantes já 
constituídas e incentivar a criação de outras; 

- Promover, com as Escolas, campanhas de 
sensibilização pública para a preservação e boa 
utilização dos espaços e património público; 
- Manter em bom estado de conservação as escolas 
do ensino básico e pré-escolar; 
- Reivindicar sempre que necessário a reparação 
e manutenção das escolas dos restantes níveis de 
ensino.

Cultura e tempos livres
A cultura e a ocupação dos tempos livres são 
áreas de importância vital para o desenvolvimento 
intelectual e entretenimento das pessoas, logo é 
necessário haver espaços e locais com qualidade 
para serem utilizados pela população. 

Vamos:
 - Reivindicar a requali�cação e preservação 
do Património da Quinta Municipal da Piedade, 
nomeadamente o Oratório de São Jerónimo e a Lapa 
do Senhor Morto. 
- Realizar actividades culturais e apoiar as já 
existentes; 
- Insistir para que se instale um espaço cultural 
polivalente no Forte da Casa; 
- Criar condições para a realização de feiras 
temáticas; 
- Valorizar as comemorações de Abril e do Dia da 
Cidade.

Movimento Associativo 
O Movimento Associativo assumiu-se antes e 
continua a assumir-se, após a Revolução de Abril, 
como uma escola de formação humana, cívica e 
política de grande importância e signi�cado que 
importa reforçar. 

Propomo-nos: 
- Abrir linhas de diálogo com todo o Movimento 
Associativo; 
- Criar regras e procedimentos claros e objectivos 
para estimular as suas actividade e apoiar as suas 
iniciativas; 
- Criarmos uma estrutura com a participação de 
todas as colectividades para de�nir coordenar e 
divulgar um calendário anual de actividades culturais, 
recreativas e desportivas. 
- Realizar em parceria com o Movimento Associativo 
e Instituições o mês do Associativismo.




