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1- 
A CDU apresenta no seu programa um planeamento do concelho de Santarém a longo 
prazo, sob a premissa "Santarém como nunca a viveu". Assim, existe um conjunto 
alargado de propostas que não se esgotam no mandato que se aproxima. As que 
priorizamos são: Museu do 25 de Abril e dos Valores Universais; Centro Interpretativo 
do Tejo; dois parques verdes de grandes dimensões. 
 
2- 
A óptica da CDU é a proximidade com as populações. Assim, as melhores propostas 
serão aquelas que forem fruto de discussão pública, participada e democrática. 
 
3- 
Existem três factores que levam ao abandono do património: recursos humanos 
insuficientes; ausência de rede/diálogo; degradação. 
A CDU, de acordo com a causa do abandono, propõe: reforço dos recursos humanos 
especializados para dinamizar o património; diálogo com outras instituições com vista a 
criar parcerias que permitam revitalizar o património; canalização de recursos 
financeiros e captação de fundos europeus para reparação do património. 
 
4- 
Organização, planeamento e, se necessário, reforço dos recursos humanos, em número 
e/ou formação. 
 
5- 
O nome proposto para a vereação do urbanismo num executivo CDU será a figura do 
Presidente da Câmara, médico de Saúde Pública.  
A CDU valoriza os trabalhadores da Câmara Municipal e valoriza o seu capital de 
conhecimento e experiência. As mudanças a implementar poderão ocorrer no sentido de 
garantir um melhor planeamento. 
 
6- 
Conforme já referido, a CDU valoriza os trabalhadores da Câmara Municipal e valoriza 
o seu capital de conhecimento e experiência. 
A melhoria do acesso será alcançada de três formas: adaptação do horário aos 
momentos de maior procura; marcação prévia; aposta na desmaterialização e 
digitalização. 
 
7- 
A presença de arquitectos na estrutura do urbanismo é fundamental, no sentido de 
aproveitar os seus conhecimentos técnicos. Cabe ao Executivo (poder político) gerir o 
município de forma democrática e aberta, planeando e tomando decisões baseadas na 
melhor evidência técnica existente. Para isso, é necessário envolver a estrutura de 
urbanismo na tomada de decisões. 


