
Programa CDU para a União das Fre-
guesias de Queluz e Belas
A CDU apresenta-se como uma coligação partidária comprometida em responder às necessidades das 
populações das Freguesias de Queluz e de Belas. Uma candidatura de honestidade e confiança, empe-
nhada em alcançar um futuro melhor para os seus concidadãos.

Reposição das duas Freguesias  
A CDU é a única força política a defender consistentemente a reposição da Freguesia de Queluz e da Fre-
guesia de Belas. É uma aspiração popular que consideramos fulcral para uma melhor administração, mais
democrática, com maior proximidade entre eleitos e eleitores e que responda às necessidades das popu-
lações. 

Saúde
- Garantir as medidas de protecção sanitária e prevenção de contágios das populações, no comba-
te em curso à COVID-19.

- Realizar Jornadas de Saúde, pondo ao dispor da população informação específica e meios de ras-
treio.

Centro de Saúde de Qualidade para Belas  
A CDU manifesta as suas fundadas preocupações quanto às condições do edifício escolhido para albergar
o novo Centro de Saúde em Belas, que se prendem com a dificuldade de acesso para pessoas com mobi-
lidade reduzida, a falta de acessos pedonais em segurança e a dificuldade de acesso para veículos auto-
móveis.

 O Centro de Saúde é imprescindível e representa um anseio antigo da população. A CDU sempre lutou 
para alcançar este objetivo, no entanto, importa que sejam de raiz acauteladas as necessidades da gene-
ralidade da população e garantidas as infraestruturas que melhor a possam servir.

Importa, ainda, exigir ao Governo, através do Ministério da Saúde, a contratação dos Médicos de Família 
em falta, assim como enfermeiros e auxiliares, de acordo com a dimensão de utentes a servir.

Serviços Públicos
- Lutar pela manutenção e reposição de serviços essenciais nas freguesias de Queluz e de Belas, 
sendo de destacar a Estação de Correios da Barota, encerrada pela gestão privada dos CTT com a passivi-
dade do governo PS e da presidência PS da Câmara Municipal.

- O encerramento de agências bancárias deve ser combatido pois significa a desvalorização das 
Freguesias e torna mais difícil o acesso das populações a serviços bancários de proximidade. 

Educação, Infância e Juventude 
- Exigir as intervenções urgentes e a reabilitação do Parque Escolar.

- Defender a criação de uma escola E.B. 2+3 na Idanha, de forma a impedir a excessiva concentra-
ção de alunos em escolas limítrofes e servir mais proximamente a população.

- Lutar pelo alargamento da oferta existente de equipamentos de apoio à infância (berçários, cre-
ches, ATL, centro de acolhimento), quer na rede pública, quer em colaboração com as instituições locais;

- Promover a criação de novos Parques Infantis e garantir uma correcta e regular manutenção dos 
existentes. 

- Dinamizar Campos de Férias para crianças e jovens das Freguesias. 



Desporto
- Preservar os polidesportivos existentes nas Freguesias e lutar pela requalificação do complexo 
desportivo municipal João Carlos Cifuentes, dada a sua centralidade na Cidade de Queluz.

- Criar novos equipamentos de fruição pública, concretizando os polidesportivos camarários em 
falta em Queluz e em Belas. 

- Criar parques de desportos de acção, como skate ou bicicleta.

- Apoiar e dinamizar o Desporto Escolar, em conjunto com os agentes escolares. 

- Promover actividades e eventos ao ar livre e de exploração da natureza.

- Realizar "Caminhadas ComJunta".

- Dinamizar o desporto adaptado a pessoas com deficiência.

- Promover férias desportivas, criando protocolos com os clubes locais.

Movimento associativo
- Colaborar e criar parcerias com as associações, colectividades, clubes e cooperativas da freguesia
de Queluz e de Belas, criando protocolos e promovendo os seus eventos.

- Realizar uma mostra desportiva com as Associações Desportivas de Queluz e de Belas. 

Transportes Públicos e Mobilidade
O alargamento do Passe Social Intermodal, e a redução do seu preço para 40 euros, só foi possível pela 
luta da CDU em conjunto com as populações. Importa agora:

- Melhorar a circulação dentro e para fora de Queluz e Belas, exigindo o investimento na rede de 
transportes públicos. 

- Adaptar os percursos e os horários das carreiras de autocarros em circulação, de forma a garantir
o serviço com maior periodicidade e de acordo com as reais necessidades da população. 

- Criar novas carreiras circulares de autocarros de forma a abranger todas as localidades da Fre-
guesia de Belas. Reforçar, em particular, as ligações e horários de autocarros para o Hospital Amadora-
Sintra e para os Centros de Saúde.  

- Exigir a reabilitação da Estação de comboios de Queluz-Belas e da sua envolvente, nomeadamen-
te das paragens de autocarros.

- Exigir a gratuitidade de estacionamento no parque da Estação de Queluz-Belas para os utilizado-
res do comboio.

- Ordenar o estacionamento e a circulação automóvel nas freguesias, mantendo-as livres do esta-
cionamento pago que o PS pretende impor. 

- Proceder ao levantamento da mobilidade pedonal e fluxos de trânsito, em conjunto com a CMS, 
aplicando as medidas que se tenham por necessárias no sentido de melhorar a segurança dos peões.

Segurança e Protecção Civil
- Exigir a construção de uma Esquadra da PSP em Belas e lutar pela reabilitação da Esquadra de 
Queluz.

- Exigir o reforço de meios e efectivos nas Esquadras, de forma a garantir um policiamento de pro-
ximidade, capaz de prevenir o crime, a exclusão social e a marginalidade.



- Lutar por mais e melhor iluminação pública, modernizada de forma a reduzir custos energéticos 
e ambientais;

- Reforçar a Segurança dinamizando as ruas da freguesia e ocupando os espaços camarários com 
projectos culturais e artísticos.

- Apoiar a acção dos Bombeiros Voluntários de Queluz e de Belas, exigindo da administração cen-
tral e do município o devido apoio às suas actividades.

Cultura e património 
- Divulgação do património histórico e natural existente nas freguesias. Valorizar igualmente a et-
nografia local.

- Preservação das jazidas e pegadas de dinossauros do Pego Longo, juntamente com a criação do 
Museu e Centro de Interpretação do Pego Longo.

- Criação de roteiros e circuitos pedonais que liguem e potenciem os locais históricos e de interes-
se ambiental, que tornem atrativa e acessível a sua visita. 

- Criação do posto de turismo de Queluz/Belas.

- Exigir da Câmara Municipal de Sintra o exercício do direito de preferência sobre a venda da Quin-
ta do Senhor da Serra, de forma a que este importante património histórico se torne num espaço de frui-
ção pública e integre o Eixo Verde e Azul.

- Assumir como prioritária a construção das restantes fases do Parque Felício Loureiro e do Eixo 
Verde e Azul, nomeadamente a incorporação dos terrenos pertencentes à GNR (nas traseiras do Palácio 
de Queluz) e da Quinta Nova da Rainha, bem como a construção da ponte de ligação com a Mata da Ma-
tinha.

- Promover a realização de eventos multiculturais, tendo em vista a integração das diferentes po-
pulações residentes nas Freguesias de Queluz e de Belas.

- Cooperar com associações, colectividades, cooperativas, grupos e artistas, criando um programa 
cultural diverso.

- Apoiar a Universidade Sénior de Queluz nas suas atividades.

- Celebrar condignamente os dias mundiais da Criança, da Mulher, do Idoso, da Música, do Teatro, 
da Água, da Árvore, o 25 de Abril e o 1º de Maio.

Ambiente
- Intervir nas áreas verdes das Freguesias, internalizando a sua gestão e facilitando a sua manuten-
ção e fruição.

- Garantir a limpeza e drenagem das Ribeiras existentes no perímetro da União de Freguesias, 
como é o caso do Rio Jamor.

- Coordenar, junto com a CMS, a limpeza e manutenção da Mata da Matinha, dotando-a de equi-
pamentos sanitários e dinamizando actividades regulares.

- Criar eventos com associações ambientais e ecologistas para a divulgação hábitos sustentáveis.

- Criar eventos com associações animais para promover a adopção animal responsável, assim 
como práticas de higiene e cuidado.



Higiene e Saneamento 
- Reforço da higiene urbana, quer por meio da varrição das ruas, quer pelo reforço da recolha de 
resíduos sólidos urbanos.

- Exigir a regular limpeza dos contentores de resíduos urbanos e o bom funcionamento da recolha.

- Promover acções de sensibilização para a reciclagem e higiene urbana, em particular nos Parques
da freguesia.

- Exigir a reformulação da rede pluvial no Bairro da Xetaria, de forma a acabar com as cheias cau-
sadas quando a pluviosidade é maior.

- Exigir da Câmara Municipal de Sintra os investimentos necessários para a resolução dos proble-
mas das redes de saneamento e águas pluviais da Serra da Silveira.

- Assegurar a limpeza e conservação periódica das estradas, passeios, lagos, fontanários e restan-
tes elementos patrimoniais da União de Freguesias. 

Acção Social e Solidariedade
- Exigir a criação de uma rede de apoio à 3.ª idade e a criação de centros de dia/residências sénior 
a custos acessíveis. 

- Protocolar com as Associações de Reformados e Pensionistas os apoios necessários à execução 
dos seus projetos.

- Realizar “Praia ComJunta” para a população mais idosa e também para crianças.

- Dinamizar um Conselho Local de Acção Social como fórum de combate à exclusão social e apoiar 
iniciativas de inclusão social de todos os habitantes das Freguesias de Queluz e de Belas.

- Promover um programa de rede social para fomentar a formação de uma consciência colectiva, 
responsável, dos problemas sociais e incentivar redes de apoio social integrado de âmbito local, contri-
buindo, através da conjugação e esforços das diferentes entidades, ao aumento de serviços, equipamen-
tos sociais.

- Apoiar o trabalho das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens e sensibilizar as populações 
para as suas acções.

- Auxiliar as instituições de solidariedade social na sua actividade e na elaboração das suas candi-
daturas a projectos de apoio social.

- Promover acções de integração dirigidas aos cidadãos portadores de deficiência, como por ex-
emplo na melhoria da acessibilidade da via pública. 

- Promover e lutar pela requalificação do edificado e zona envolvente dos bairros sociais das fre-
guesias, nomeadamente do Pendão. 

Comércio Local e Emprego
- Promover e dinamizar o Comércio Local, contribuindo para a sua modernização.

- Exigir os apoios no combate ao desemprego e à criação de novo emprego, de forma a revitalizar 
a Economia Local após os negativos impactos provocados pela pandemia.

- Manter a colaboração com o IEFP, não deixando de exigir a criação de um Centro de Emprego na 
Cidade de Queluz.



- Criar infraestruturas de turismo cultural e ambiental, de características sustentáveis e em harmo-
nia com os restantes usos do território.

- Lutar pela instalação da loja do cidadão no Mercado de Queluz e pela conclusão das obras do 
edifício.

Freguesia de Proximidade
- Redução das taxas aplicadas pela União de Freguesias de Queluz e Belas, previstas no Regula-
mento de Taxas e Outras Receitas, tendo em conta o aumento brutal das taxas que PS e BE no presente 
mandato.

- Melhorar e tornar acessível a toda a população a informação prestada pela Junta, recorrendo aos
diversos suportes.

- Realizar as Reuniões Públicas da Junta e da Assembleia de Freguesia de forma descentralizada, 
devendo ser abrangida toda a área geográfica de Queluz e de Belas.
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