PROGRAMA ELEITORAL
E CANDIDATOS

S. DOMINGOS DE RANA
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

Pedro Lopes Mendonça

João Camilo Vincent

Candidato a Presidente da Câmara
Municipal de Cascais

Candidato a Presidente da Junta de
Freguesia de S. Domingos de Rana

Programa eleitoral e candidatos
Gestão participada envolvendo a população
Os candidatos da CDU à Freguesia de S Domingos de Rana são pessoas
com experiência de trabalho autárquico que conhecem bem a freguesia, os
seus problemas e os anseios da população. As propostas que apresentamos são compromissos de luta e intervenção. Podem contar com o nosso
empenho e dedicação. Porque defendemos o melhor para a freguesia, defendemos os interesses dos micro, pequenos e médios empresários, comércio tradicional, o tecido empresarial, o sistema produtivo e os direitos
dos trabalhadores. No dia 11 de Outubro não hesite, vote CDU. Pode
sempre contar connosco. Nós contamos consigo. A CDU defende:
POLÍTICAS SOCIAIS
Educação

• O alargamento e melhoria da rede pública de estabelecimentos de educação e
ensino, desde o pré-escolar ao superior, passando pelo ensino técnico-profissional,
ensino recorrente e ensino especial;
• A construção e reconstrução de jardins de infância, escolas do ensino básico e
secundário e escolas técnico profissionais que dignifiquem as condições de trabalho, humanizem os espaços escolares e incentivem o “prazer de aprender”;
• O diálogo entre a estrutura escolar e a autarquia, permitindo dinamizar e melhorar a acção sócio-educativa;
• Dinamização da educação na área da prevenção rodoviária, através da Escola
Fixa de Trânsito, obra da CDU.
Cultura / Movimento associativo

João Camilo

Marta Pessoa

• O incremento da prática e consumo da cultura de raiz popular;
• O reforço e dignificação do movimento associativo, com acompanhamento e apoio às
suas actividades;
• A recuperação e conservação do património
histórico-cultural (ruínas de Freiria, entre outros)
defendendo a identidade cultural;
• A construção de espaços lúdico-culturais
(“bebotecas”, ludotecas, mediatecas ) na freguesia, onde se estimulem os comportamentos
inter-geracionais;
Desporto

António Pessoa

Paulo Pinheiro

• Actividade desportiva para todos, dotando a
freguesia de equipamentos adequados: polides-

Paula Moura

portivos, pista de atletismo, circuitos de manutenção, mais espaços para desportos radicais,
rentabilizando e facilitando o acesso aos existentes, nomeadamente o complexo desportivo
de S. D. Rana, e piscinas municipais;
• Promoção da oferta de actividades desportivas
Rui Luís Gomes
e de lazer para os jovens, como ocupação do
seu tempo livre, com a participação das colectividades;
• Reactivação na freguesia do Torneio de Futebol
Juvenil 25 de Abril e do Troféu das Localidades
em Atletismo;
Juventude

Rui Pinheiro

Jacinta Vital

Angelo Duarte

Luís Maia

• A participação da juventude na discussão e
resolução dos problemas da freguesia;
• A dinamização do movimento associativo
juvenil na busca da resolução dos seus problemas, específicos e colectivos, em áreas
como a educação, cultura, promoção de emprego;
• O estímulo a práticas de cidadania no sentido
de um desenvolvimento social sustentado.
Acção Social

• A generalização de programas de tempos
livres para as crianças que frequentam o préescolar e o 1º ciclo do ensino básico, recorrendo também à dinamização das instituições
culturais e de lazer existentes nas diversas
localidades da freguesia;
• A criação de espaços de recreio e adaptação
dos actuais parques infantis que se enquadrem
Ana Rute Rodrigues Manuel Moniz
na legislação em vigor;
• O alargamento dos programas de verão para
jovens articulando, sempre que possível, com
as colectividades e outras associações;
• A criação de protocolos com a Segurança
Social para a instalação de creches e centros
de dia na freguesia;
• A avaliação contínua das necessidades reais
da freguesia em matéria de “situações de
Carlos Mestre
Andreia Rodrigues

risco” para a sua resolução, participando activamente na Rede Social já existente;
• A criação de espaços públicos de inserção
para o idoso que o dignifiquem e aproveitem
o seu saber;
• Alargamento do apoio domiciliário aos idosos.
António Castro

Fernanda Pinheiro

M Carmo Coelho Saúde

Olímpio Mestre

• Um Serviço Nacional de Saúde para todos e
de gestão pública, com um funcionamento articulado entre os vários equipamentos existentes na freguesia e do concelho;
• Atendimento permanente em várias valências,
no Centro de Saúde;
• Criação de novas extensões de saúde;
• O investimento em campanhas de Educação
para a Saúde, na área de prevenção, envolvendo a comunidade.
Habitação Social

António Medeiros

Emília Pimentel

• A promoção de habitação social para jovens
e famílias desprotegidas;
• A promoção e divulgação de programas de
política habitacional existentes, para recuperação de habitação degradada;
• A construção de equipamento social de apoio,
e a inserção social das famílias realojadas,
no âmbito do PER.
POLITICAS AMBIENTAIS E DE
DESENVOLVIMENTO
Ambiente

• O alargamento das zonas verdes com a construção de parques urbanos, nomeadamente
em Freiria, Vale de Caparide, recuperação
Rui Pica
Paulo Bernardo
paisagística da lixeira e aterro sanitário de
Trajouce;
• Rápida resolução do problema causado pelas
150.000 toneladas de resíduos sólidos sem
qualquer tratamento ou controlo, que foram
depositados nos últimos anos;
• A reflorestação da freguesia e preservação das
linhas de água, com a limpeza das ribeiras e
Manuela Santos António Neves Costa a criação de corredores verdes nas áreas

Francisco Lopes

Palmira Pires

envolventes às mesmas;
• A melhoria do serviço de higiene e limpeza,
generalizando a recolha selectiva de lixos, a
promoção da selecção na origem com a
colocação de mais ecopontos nas localidades,
sensibilizando as populações para a sua importância na defesa da saúde e do ambiente;
• Sistemas de recolha de lixo específicos para a
restauração e superfícies comerciais;
• Dinamização da educação para o ambiente
a partir da idade pré-escolar;
Ordenamento do território

M Guerra Maio

Luisa Brito

• Acompanhar e dinamizar, as administrações
das AUGI’S;
• A descentralização de gabinete técnicoVicente Borralho
jurídico para a freguesia, de forma a concluir
a recuperação e legalização das áreas de
génese ilegal – AUGI’S;
• Um crescimento urbano articulado com a existência das necessárias infra-estruturas.
• A instalação de mais Estações de Correios;
• A instalação de um posto avançado das Águas
de Cascais;
•
A
reabertura das Delegações da Junta de FreInácio Santos
guesia, em Tires e Abóboda.
Segurança

Paulo Oliveira

Teresa Costa

• A existência de instalações condignas para PSP
na freguesia e a necessária dotação de meios
humanos e materiais, para um policiamento
de proximidade;
• A dignificação da actividade dos Bombeiros e
a construção de instalações na freguesia;
• A melhoria da rede de iluminação pública;
Transportes e acessibilidades

Amândio Rosa

Joaquim Rebordão Leitão

• Alargamento da rede de transportes a novas
zonas da freguesia;
• Melhoria da rede de transportes públicos na
freguesia, garantido os acessos ao Centro de
Saúde, aumentando carreiras e autocarros;
• Alargamento do passe social (L123) ao
concelho de Cascais;

• O aumento e melhoria das zonas de
estacionamento na freguesia;
• O reordenamento do trânsito facilitando a circulação de veículos e pessoas em segurança, nomeadamente
os acessos para deficientes e carrinhos
de bebé;
• A construção de novos acessos, a recuperação dos existentes, o arranjo
das bermas, a construção de passeios
e a instalação de sinalização, vertical
e horizontal adequadas;

• A resolução definitiva para acabar
com o estrangulamento de trânsito
verificado na saída da auto-estrada
para Norte, no sentido de Tires e Abóboda; com a construção urgente da
variante à EN 249-4; implementação
da VOC (Via Oriental de Cascais,
cujo traçado deve salvaguardar os legítimos interesses das populações);
• Implantação de vários corredores
“BUS”.

CDU nas Autarquias
Trabalho, Honestidade e Competência
Um inestimável património de trabalho e obra
realizada nas autarquias.
Um projecto que é reconhecidamente uma referência
de gestão autárquica de qualidade e inovadora.
Um trabalho e uma obra que confirmam a CDU, não
apenas como uma força de resistência e luta, mas
também como uma grande força nacional
indispensável ao governo do país e à solução dos
problemas nacionais.

O voto na CDU é o voto certo!
CDU Cascais
R. Sapadores
Caminhos Ferro 5
2750-326 CASCAIS
Tel: 214 866 991

www.cascais.cdu.pt

Em 11 de Outubro

