
ARROIOS
POR UMA LISBOA COM VIDA 

PELO DIREITO 
À CIDADE

PRESTA-CONTAS

A CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA 
UNITÁRIA TEM DUAS REPRESENTANTES 
NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
DE ARROIOS, MILITANTES DO PARTIDO 
COMUNISTA PORTUGUÊS, ELEITAS 
EM 2017.
FOI VASTO O TRABALHO DESENVOLVIDO, 
QUE VAMOS AQUI APRESENTAR.

Começamos por referir a nossa participação 
na Comissão Eventual de Acompanhamento 
para a Integração dos Precários em que 
o nosso trabalho contribuiu para que 12 
trabalhadores fossem integrados no quadro. 
Visitamos a Escola Básica Leão de Arroios 
acompanhadas pela deputada do PCP, 
Rita Rato.

PARTICIPÁMOS EM DIVERSAS REUNIÕES, 
NOMEADAMENTE:

 Dos moradores do Bairro das Colónias 
contra o despejo movido pela Fidelidade;
 Dos moradores da Rua General Garcia 
Rosado na sequência da ordem de despejo 
da CMLx dado o perigo eminente do imóvel 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

ruir em consequência das obras do novo 
edifício da Polícia Judiciária;
 Dos moradores da zona Almirante Reis contra 
o projecto para o Quarteirão da Portugália;
 Dos comerciantes da Praça do Chile em 
protesto contra o encerramento, para obras, 
da estação de Metro de Arroios. Problema para 
o qual vínhamos alertando há bastante tempo.

Lutámos pela existência de um parque canino 
no Largo Mártires da Pátria, e sua manutenção.
Estamos ao lado dos moradores para 
a colocação de lombas na Calçada de Santana.
Levantamos em diversas Assembleias 
de Freguesia a necessidade de melhorar 
a recolha de lixo e o estado em que se 
encontram os nossos passeios e ruas, 
de reforçar a pintura das passadeiras 
e melhorar a sinalética.
Participámos e interviemos em diversos fóruns 
sobre a habitação e a falta de estacionamento.
Questionámos o horário e a falta 
de manutenção dos sanitários públicos.
Apoiámos a solução, apresentada por 
moradores, para o Jardim do Caracol.
Insurgimo-nos contra a solução da ciclovia 
na Av. Almirante Reis.
Apresentámos propostas para as Grandes 
Opções do Plano, entre outras:



RECURSOS HUMANOS:

 Abrir procedimentos para admissão 
de novos trabalhadores e regularização 
dos contratos precários;
 Proporcionar boas condições de trabalho 
a todos os trabalhadores da Junta, 
nomeadamente ao nível de instalações, dos 
meios e ferramentas adequados ao exercício 
das suas funções.

TRANSPORTES E ACESSIBILIDADES: 

 Acompanhar as obras da estação do Metro 
de Arroios com regularidade, exigir o 
cumprimento dos prazos e exigir a carreira 
de autocarro alternativa conforme prometido; 
 Resolver a questão das acessibilidades 
nas estações de metro dos Anjos e Intendente; 
 Exigir mais carreiras de autocarro, 
alargamento de horários e a concretização 
de uma alternativa de transporte que servisse 
a Rua Damasceno Monteiro, luta que 
desenvolvemos durante mais de 10 anos e que 
finalmente foi alcançada, o que significa que 
lutar vale a pena;
 Melhorar o estacionamento, acessibilidades 
e colocar sinais sonoros nas passagens 
de peões.

HABITAÇÃO:

 Insistir na revogação da Lei do 
arrendamento.

SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL:

 Necessidade de todos os Centros de Saúde 
terem condições dignas e boas acessibilidades;
 Não ao encerramento dos hospitais 
da “Colina de Santana”, S. José, Sta. Marta 
e Capuchos, e o de Dona Estefânia. 
As necessidades da população e a salvaguarda 

do património devem ser a prioridade;
 O projecto anunciado pelo Governo para 
o ex-hospital Miguel Bombarda deve ser 
acompanhado;  
 Avançar com o estudo para a criação 
de um complexo “Residência Sénior” com 
várias valências que responda às necessidades 
da população resultantes do envelhecimento, 
isolamento e/ou doenças;

EDUCAÇÃO E DESPORTO:

 Abertura das piscinas de Arroios e da 
Academia Militar;
 Construir na freguesia mais Creches, 
Jardins-de-infância, e de uma escola básica 
do 1º e 2º ciclo; 
 Acompanhar as obras de reabilitação 
da Escola Secundária de Camões; 
 Exigir mais auxiliares de acção educativa 
nas escolas da Freguesia.

SEGURANÇA

 Exigir a reabertura da Esquadra da PSP 
em Arroios e mais policiamento eficiente 
e de proximidade;
 Melhorar a iluminação e a sinalética 
na freguesia; 
 Acompanhar o fluxo imigratório, com 
procedimentos de controlo e inibidores 
de esquemas ilegais, e acompanhar as 
condições e necessidades dos imigrantes 
residentes, contribuindo para a sua inclusão.

Pautámos sempre a nossa acção pela defesa 
e melhoria das condições de vida, de trabalho 
e de laser para todos os que cá residem, 
trabalham ou nos visitam, para que a nossa 
Freguesia seja por todos e todas vivida 
de uma forma plena e participada.
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