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TRABALHO, 
HONESTIDADE, 
COMPETÊNCIA

PRESTA-CONTAS

DURANTE O ACTUAL MANDATO 
AUTÁRQUICO AUMENTOU 
A DEGRADAÇÃO DA FREGUESIA. 

TEMOS HOJE UMA FREGUESIA MAIS 
SUJA, COM ESPAÇOS PÚBLICOS 
MALTRATADOS, MAIS DESIGUAL. 

A CDU ACOMPANHOU, DENUNCIOU E 
TEM PROPOSTAS PARA OS OLIVAIS.
ESTACIONAMENTO NA FREGUESIA

O PCP e a CDU dinamizaram o protesto da 
população contra o estacionamento pago 
na freguesia, assumindo desde logo o seu 
desacordo com a entrada da EMEL nos 
Olivais.
Antes como agora, propomos o 
estacionamento no espaço do Aeroporto 
para quem aí trabalha, transportes públicos 
cobrindo todos os horários dos 
trabalhadores, a criação de parques de 
estacionamento nas entradas da cidade e o 
estacionamento gratuito, dentro da 
freguesia para os seus moradores.

ESPAÇOS VERDES

Durante o actual mandato não foi feita 
a reabilitação de muitos dos espaços verdes.
Ao contrário do prometido pelo executivo PS, 
a manutenção da área à responsabilidade 
da Junta é feita por uma empresa 
de prestação de serviços.
Desde sempre o PCP está contra esse 
modelo de gestão propondo que sejam 
serviços executados por trabalhadores 
da Junta, o que reduz a precariedade e 
aumenta a qualidade.
Em relação ao arvoredo, o PCP manteve 
a preocupação de que o mesmo seja 
cuidado de acordo com o regulamento 
municipal e acompanhou sempre de perto 
as condições em que é feito o abate 
de árvores.

LIMPEZA E HIGIENE URBANA

A falta de trabalhadores tem trazido 
mais a nu a insuficiência da limpeza 
na freguesia. 
O PCP tem constantemente vindo a exigir 
o preenchimento das vagas existentes.

BAIRRO DA ENCARNAÇÃO 

O PCP vem já há alguns anos a alertar para 
a necessidade urgente da requalificação 
do espaço público do bairro, dado 
o seu estado de grave degradação.
A Junta de Freguesia e a CML tardam 
a resolver o problema.

 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA



A MAIORIA ABSOLUTA 
DO PS NA JUNTA DA 
FREGUESIA TEM SIDO 
MÁ
EDUCAÇÃO E ENSINO

Há um número manifestamente reduzido 
de assistentes operacionais criando
problemas sérios nas escolas, que se 
agravaram com a pandemia.
Em determinadas situações, não esteve 
garantido o acompanhamento dos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais.
O PCP esteve atento ao decréscimo da 
oferta e qualidade das atividades do 
programa “Olivais em Férias”, 
interpelando o executivo da Junta em 
assembleia de freguesia sobre o termo 
das idas à praia.
A estabilidade dos monitores que 
acompanham as crianças nos programas 
da CAF e AAF é para o PCP uma urgência 
para assegurar a qualidade das 
actividades.
Questionámos o executivo sobre a razão 
de não fazer contratos de trabalho com 
os coordenadores das equipas.

BAIRRO BENSAÚDE

Atendendo à multiplicidade de problemas 
tem sido uma prioridade do PCP a reivindi-
cação da requalificação do Bairro 
Bensaúde. 

TRANSPORTES

Ao fim de anos de insistência do PCP, foi 
aprovada uma significativa redução do 
preço do passe social. O PCP mantém a 
reivindicação de mais e melhores 
transportes para a freguesia, 
como a reposição das carreiras eliminadas 
ou encurtadas e o alargamento 
dos horários.
Em relação ao metro, propusemos a 
reposição das carruagens em falta e a 
diminuição do intervalo de tempo 
entre a sua circulação. 

REQUALIFICAÇÃO DOS 4 MERCADOS

O PCP reivindica desde há alguns anos a 
requalificação urgente do mercado da 
Lourenço Marques, vindo constantemente 
a questionar a Junta sobre o projecto que 
não ata nem desata.
Sobre os restantes mercados alertamos 
para os melhoramentos no edificado, 
alguns deles já sinalizados em protocolos 
com a CML, mas que nunca foram realiza-
dos.

A CDU, no cumprimento do seu 
compromisso para com os moradores dos 
Olivais, fez várias intervenções 
e propostas para melhorar a qualidade de 
vida da população.
Muitos dos problemas continuam ainda 
sem solução, mesmo sendo promessas 
eleitorais do PS e com disponibilidade 
financeira para os resolver. 
O orçamento é de 10 milhões de Euros.
É “obra”!com muito pouca obra útil...
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