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Este programa resume algumas das principais 
propostas da CDU para a Ajuda e foi construído 
com o conhecimento da realidade existente e 
das necessidades dos que vivem, estudam e 
trabalham na freguesia. Defendendo um modelo 
de gestão pública participativa, queremos 
um programa sempre em ligação com as 
instituições da freguesia e em comunicação com 

a população. Estas são propostas e exigências 
que apresentamos para solucionar muitos dos 
problemas existentes e perspectivar a mudança 
que a freguesia precisa.
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A CDU PROPÕE

EDUCAÇÃO

 • Actividades pedagógicas de carácter 
curricular, visitas de estudo, transportes, festas 
escolares;
 • Componentes de Apoio às Famílias em 
parceria com outras entidades, garantindo 
os trabalhadores necessários;
 • Um parque escolar digno e com boas 
condições, com Associações de Pais 
devidamente apoiadas para contribuírem para 
a dinâmica das escolas;
• Interacção do Pólo Universitário da Ajuda 
com a populaçãos.

ACÇÃO SOCIAL

• Combater a exclusão social;
• Apoio para idosos nas suas actividades 
diárias mas também promovendo iniciativas 
(com a Universidade Sénior da Ajuda, em 
programas desportivos e na Praia-Campo), e 
criando mais oferta em Centros de Convívio, de 
Dia e apoio domiciliário;
 • Disponibilização de serviços para uma vida 
saudável;
• Actividades de interesse cultural, lúdico e 
recreativo para todas as crianças;
 • Manutenção dos Parques Infantis existentes e 
avaliar a instalação de novos equipamentos
• Campanhas de Sensibilização sobre os 
direitos dos animais, o não abandono e a 
limpeza das ruas.

DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

• Política de amplo acesso ao desporto, em 
colaboração com escolas e colectividades, 
rentabilizando os recursos existentes e 
potenciando o conhecimento e experiência;
 • Recuperação do Polidesportivo Eduardo 
Bairrada e lutar por uma piscina com ginásio 
nessa zona
• Equipamentos gímnicos de manutenção para 
a população em vários locais da freguesia;
• Apoio às colectividades nomeadamente 
fomentando intercâmbios entre elas e criando a 
Semana das Colectividades.

CULTURA E PATRIMÓNIO

• Património local e as expressões culturais, 
artísticas e recreativas valorizadas;
 • Centro Cultural e Polivalente com programação 
para toda a população;
• Concertos, encontros de bandas e espectáculos de 
teatro itinerante nas colectividades;
• Passeios para conhecer melhor a freguesia, a 
cidade e outras localidades;
 • Marchas Populares e arraiais, envolvendo as 
colectividades, incentivando a participação de 
crianças nas marchas infantis;
• Biblioteca municipal que dê resposta às 
necessidades da freguesia;
• Recuperação séria e total do património histórico 
da freguesia pelas autoridades competentes;
• Percurso turístico com melhores acessos de Belém 
à Ajuda que também dinamize património como 
chafarizes, pátios, jardins, moinhos.

FIXAÇÃO DAS POPULAÇÕES E HABITAÇÃO

 • Bairros municipais melhor cuidados pela CML, 
no interior e exteriores, com mais policiamento e 
rendas adequadas. Exigir da CML o cumprimento 
das quotas obrigatórias de habitação a custos 
controlados para a fixação de jovens;
• Bolsa de habitações municipais desocupadas 
para, com a CML, encontrar soluções para 
problemas identificados;
• Obras em habitações degradadas e apoio nas 
rendas a famílias mais carenciadas;
• Projecto para a Unidade de Execução da Ajuda 
que vá ao encontro das necessidades da freguesia, 
incluindo habitação com renda acessível e 
manutenção das associações nos seus espaços;
• Colocação de gás natural, pela CML e empresas 
de gás, nas zonas em falta do bairro do Caramão.

JUVENTUDE  

• Associativismo juvenil e reunião espontânea 
de jovens mais apoiados, fomentando a organização 
de eventos;
• Semana da Juventude com acções que 

NOVO RUMO PARA 
A AJUDA
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

fortaleçam laços de solidariedade, capacidades e 
responsabilidade dos jovens e apoio aos grupos de 
escoteiros/escuteiros;
• Sensibilização ambiental dos jovens;
• Academia de Jovens que efectivamente funcione 
com um novo espaço para jovens mais carenciados 
recuperarem aprendizagens;
• Programa de ocupação de tempos livres 
remunerado para jovens estudantes;

SAÚDE E SANEAMENTO

• Programas de educação para a saúde, prevenção 
de doenças, promoção da vida saudável e divulgação 
de acções de vacinação e controlo de doenças 
crónicas, em parceria com a Unidade de Saúde 
Familiar;
• Exigir da Administração Central uma rede de infra-
-estruturas de saúde, que inclua o Hospital Militar de 
Belém, e mais médicos de família para a freguesia;
• Articulação com a GNR da limpeza da via pública 

após passagem dos cavalos;
• Uma freguesia mais limpa, alocando as condições 
humanas e logísticas necessárias.

ESPAÇOS PÚBLICOS E AMBIENTE

• Mais jardins e zonas de lazer e manutenção dos 
espaços verdes existentes com equipa especializada 
para o efeito
• Medidas e iniciativas de sensibilização na defesa do 
meio ambiente;
• Entrada gratuita no Jardim Botânico da Ajuda
• Defender Monsanto como espaço verde público 
primordial contra todas as tentativas de entrega a 
privados;
 • Melhoria das condições de acesso aos edifícios 
públicos, ultrapassando as barreiras arquitectónicas;
• Moinho do Casalinho da Ajuda e Moinhos do 
Caramão recuperados conforme Plano Integrado de 
Recuperação e Valorização dos Moinhos de Vento de 
Lisboa;

TRANSPORTES E MOBILIDADE

• Mais e melhores transportes na freguesia, 

nomeadamente a CARRIS assegurar a extensão 

da Carreira 760 para o Bairro do Casalinho, criar 

novas carreiras, manter em circulação o eléctrico 18 

e repor a Rede da Madrugada com a carreira 203;

• Exigência da expansão do Metro até à Ajuda

• Mais lugares de estacionamento (R. do Cruzeiro, 

R. José Magro, R. D. João de Castro, R. do Mirador, 

R. José Osório de Oliveira) e manutenção eficiente 
da iluminação pública, passadeiras e passeios

• Alterar a sinalização existente, com a CML, para 

melhorar as condições de segurança e o acesso 

aos cidadãos de mobilidade reduzida. 

ECONOMIA

• Apoio a empresas e actividades geradoras 
de emprego qualificado e com direitos;

• Feira de artesanato periódica;
• Ninhos de empresas para jovens ligados  
ao Pólo Universitário da Ajuda;
• Mercado da Boa-Hora e comércio tradicional 
• Passado operário e industrial da freguesia 
valorizado.

SEGURANÇA

• Esquadra na Ajuda e maior vigilância policial 
nas zonas onde há mais problemas e junto de 
estabelecimentos de ensino;
• Projectos de sensibilização sobre segurança 
pública;
• Muros, gradeamentos e passeios em boas 
condições para assegurar condições de 
segurança e acessibilidade da população
• Novo Quartel dos Bombeiros Voluntários 
da Ajuda para sairem dos contentores onde 
funcionam há 4 anos.


