
AREEIRO
PRESTA-CONTAS

Cumprindo com a responsabilidade que nos 
foi atribuída pelos eleitores da freguesia 
que se reconhecem no projeto e trabalho 
autárquico da CDU, aqui estamos a Prestar 
Contas do trabalho desenvolvido na 
Assembleia de Freguesia do Areeiro (AFA) 
mas, não menos importante, junto da 
população residente ou que nela trabalha.

A CDU, nos últimos 4 anos, protagonizou na 
Assembleia de Freguesia o papel de oposição, 
em virtude do acordo estabelecido entre PSD 
e PS, renunciando o PS a estar representado 
no Executivo da Junta de Freguesia (JF), a 
troco do apoio do PSD na atribuição ao PS 
da Presidência da Assembleia de Freguesia. 
Este entendimento revelou-se altamente 
prejudicial para a população da freguesia do 
Areeiro.

A CDU votou contra os Planos de Actividades 
e Orçamentos, bem como dos Relatórios 
e Contas propostos pelo Executivo da 

POR UMA POLÍTICA 
DIFERENTE SOB O LEMA 
TRABALHO, HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA

Junta de Freguesia por considerar não 
corresponderem às necessidades da 
população. A CDU também votou contra a 
proposta da JF de autorizar a celebração 
de contratos até ao montante de 
99.759,58 euros, sem aprovação prévia da 
Assembleia de Freguesia, medida que 
configura uma renúncia grave ao dever de 
fiscalização, competência atribuída pela lei às 
Assembleias de Freguesia. A CDU considera 
igualmente grave o facto da JF, em tempo de 
pandemia, manter parados numa instituição 
bancária, meio milhão de euros que podiam 
ter resolvido muitas das necessidades 
sentidas pela população mais vulnerável da 
freguesia.

Com sentido de responsabilidade 
contribuímos para a aprovação de 
muitas recomendações e propostas que 
beneficiaram a população da freguesia, 
algumas das quais apresentadas pela CDU.

A CDU defende UMA FREGUESIA DE TODOS 
E PARA TODOS e não uma freguesia a duas 
velocidades. Consideramos que a antiga 
freguesia do Alto do Pina foi claramente 
prejudicada face à antiga freguesia de 
S. João de Deus. É nos bairros da ex-freguesia 
do Alto do Pina que se verificam as maiores 
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carências: na habitação, no apoio social, em 
espaços verdes e de lazer, em equipamentos 
desportivos e recreativos, na mobilidade.

Muitas foram as iniciativas que a CDU
 desenvolveu para melhorar a qualidade 
de vida de quantos vivem, trabalham ou 
simplesmente visitam a freguesia do Areeiro, 
algumas das quais foram aprovadas na 
Assembleia de Freguesia, de entre as quais 
destacamos as seguintes:

• Pela conclusão urgente das obras na 
ESTAÇÃO do METRO DO AREEIRO; 

• Pela requalificação do BAIRRO PORTUGAL 
NOVO, quer do parque habitacional, quer 
do espaço público;

• Por maior oferta de ESTACIONAMENTO
para motas e bicicletas;

• Pela reformulação da REDE DE BICICLETAS 
GIRA na Freguesia e sua expansão para o 
Casal Vistoso e para as Olaias;

• Pela instalação de SINAIS VIBRATÓRIOS 
nos SEMÁFOROS para protecção da 
pessoa cega ou com baixa visão e pelo 
cumprimento dos tempos regulamentados 
para atravessamento;

• Pela implementação de acções concretas 
de apoio à POPULAÇÃO SEM ABRIGO da 
freguesia.

Porém, por desleixo ou falta de vontade 
política da CML e da JF, pouco ou nada se 
fez para as concretizar.

Registamos neste presta contas à população 
as propostas rejeitadas na Assembleia de 
Freguesia, em virtude do entendimento entre 
PSD e PS:

• De luta contra a PROSTITUIÇÃO na 
Freguesia e pela reabilitação e reinserção 
das pessoas prostituídas;

• Contra a decisão da CML de entregar 
a gestão do TEATRO MARIA MATOS a 
privados, sem que nada o justificasse;

• Contra o LICENCIAMENTO de ACTIVIDADES 
RUIDOSAS em PERÍODO NOTURNO;

• Pelo reforço dos recursos materiais e 
humanos da ESQUADRA da PSP das OLAIAS;

• Pela implementação de medidas de apoio 
às MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 
(MPME).

Ao longo destes últimos quatro anos foram 
muitas as iniciativas dinamizadas pela CDU 
em defesa dos interesses da população:

• Participação nas acções populares contra 
o ENCERRAMENTO da ESTAÇÃO dos CTT 
das OLAIAS;

• Participação nas acções populares pela 
conclusão das obras nas ESTAÇÕES do 
METRO do AREEIRO e ARROIOS;

• Visitas, frequentes, ao BAIRRO PORTUGAL 
NOVO para contacto com os moradores e 
mais recentemente com a Associação de 
Moradores;

• Visita ao PAVILHÃO MUNICIPAL do CASAL 
VISTOSO, durante a qual ficou evidente 
a necessidade da sua requalificação e 
dinamização;  

• Distribuição no Centro de Saúde da 
Alameda e no edifício dos Serviços Sociais 
da CML de documentos em defesa do 
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE e dos seus 
profissionais;

• Distribuição, porta a porta, de documento 
em defesa do COMÉRCIO LOCAL.

OUVIMOS A POPULAÇÃO! PROPOMOS! 
DENUNCIAMOS! FISCALIZAMOS A 
ACÇÃO DO EXECUTIVO DA JF! 
PRESTAMOS CONTAS À POPULAÇÃO!

CDU - Coligação Democrática Unitária

Livraria Barata CTT das Olaias Pavilhão do Casal Vistoso


