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Dia 26 de Setembro, dá força à luta por um 
Areeiro diferente. 
A CDU aprofunda o seu compromisso com a 
população na construção de uma freguesia 
de todos e para todos, combatendo a gestão 
e negligente do executivo do Partido Social 
Democrático (PSD), com a cumplicidade do 
Partido Socialista. 
A CDU Areeiro apresenta à população as 
suas propostas para os próximos quatro 

anos, comprometendo-se a cumpri-las, seja 
no Executivo da Junta, seja na Assembleia de 
Freguesia do Areeiro. Tal como tem sido prática 
dos eleitos da CDU, ouviremos a população, 
apresentaremos propostas e prestaremos 
contas à população da actividade desenvolvida.
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Secundária Artística António Arroio e outros 
organismos ligados à área da cultura.  
Apoiar as colectividades, clubes, associações 
culturais ou recreativas na concretização dos seus 
Planos de Actividade. 
Garantir a realização regular de ciclos de cinema no 
Areeiro.
Criar condições para apoiar e impulsionar o 
movimento associativo juvenil e estudantil, como 
meio de integração activa dos jovens na freguesia.
Valorizar a arte urbana e combater os tags.

SEGURANÇA

Defender, intransigentemente, o policiamento de 
proximidade, bem como o reforço dos recursos 
humanos e materiais da 12.ª Esquadra da PSP 
(Olaias).
Contribuir para eliminar o tráfico de drogas na 
freguesia e colaborar na criação de condições 
assistenciais dignas aos toxicodependentes, 
promovendo a sua reabilitação e inserção no 
mercado de trabalho. 

Realizar acções de sensibilização da população, 
em parceria com órgãos municipais de protecção 
civil, com o objectivo de promover a segurança 
quotidiana e a eficácia da actuação em caso de 
sinistro.

Intensificar o programa de colocação de 
passadeiras elevadas, como forma de acesso 
seguro a transportes públicos, atravessamento de 
passadeiras e acalmia do trânsito automóvel.
Desenvolver um plano de instalação de mobiliário 
urbano que promova a mobilidade pedonal em toda 
a freguesia.
Fazer cumprir a legislação em vigor relativa à 
acessibilidade para pessoas com necessidades 
especiais.

DESPORTO

Elaborar e executar, em articulação com o 
Movimento Associativo e/ou com grupos informais, 
um programa de desenvolvimento local da 
actividade física e desportiva.
Instalar, em diferentes espaços da freguesia, 
equipamentos desportivos de proximidade.
Contribuir para a resolução dos vários problemas 
estruturais que limitam o uso intensivo e regular do 
Pavilhão Municipal do Casal Vistoso, em todas as 
suas valências.

CULTURA

Elaborar e executar, programação cultural na área 
das artes, humanidades, ciências e tecnologias, em 
articulação com o Movimento Associativo e popular. 
Promover a realização de exposições temporárias 
na Av. Afonso Costa, em parceria com a Escola 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPADA

Promover, anualmente, acções de prestação 
de contas. 
Estimular a participação popular na 
identificação e indispensável resolução dos 
problemas da freguesia. 
Promover o Orçamento Participativo 
da Freguesia, vinculando a Junta à sua 
concretização.
Valorizar os trabalhadores da Junta, 
enquanto conhecedores profundos da 
realidade da freguesia. 

HABITAÇÃO

Participar activamente no processo de 
legalização e reabilitação do Bairro Portugal 
Novo, nas suas diferentes vertentes, 
habitacional, espaço público, desporto e lazer, 
associativa e outras.
Exigir da CML a realização de obras regulares 
de manutenção nos edifícios do Bairro 
Social Municipal das Olaias e impulsionar 
a actividade comercial, assistencial e 
associativa nas lojas existentes.
Intensificar o trabalho cooperativo com a 
Associação de Moradores do Bairro Portugal 
Novo e Olaias, dotando-a de espaços e 
equipamentos que lhe permitam cumprir 
integralmente as suas funções.

ESCOLA

Acompanhar o processo de revisão da Carta 
Educativa.
Apoiar as Direcções Escolares e as 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação na execução dos seus Planos 
Anuais de Atividades.
Dar expressão pública aos projectos 
realizados pelas comunidades escolares da 
freguesia. 
Contribuir para a instalação na Escola 
Básica  2.3 Luís de Camões de um Pavilhão 
Desportivo e/ou de um equipamento 
desportivo com cobertura. 

AMBIENTE
Reforçar os recursos humanos afectos à gestão de 
espaços verdes, como forma de evitar despesas 
anuais desmedidas, decorrentes da contratação de 
serviços a privados. 
Requalificar logradouros, lotes e terrenos 
abandonados e não construídos, bem como os 
espaços verdes de áreas informais, atribuindo-lhes 
um uso alternativo.
Proceder à rearborização e à redução do 
desperdício de água nas ruas e nos espaços verdes 
existentes.  
Estabelecer, em articulação com a CML, um 
programa para a substituição faseada da iluminação 
pública antiga por LED;
Reforçar os pontos de abastecimento para veículos 
eléctricos;
Construir mais parques circunscritos e seguros para 
cães.

ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Promover estudos para a requalificação do espaço 
público nas áreas residenciais, Olaias, Casal Vistoso, 
Bairro dos Actores, com o objecivo de reconquistar 
espaço para os peões e arborizar as suas artérias.
Diligenciar junto da EMEL o aumento da quota 
de lugares de estacionamento automóvel para 
residentes
Diligenciar junto dos diferentes operadores de 
parques de estacionamento, nomeadamente, 
subterrâneos, para que viaturas com dístico 
de residente possam neles estacionar a custos 
controlados.
Requerer à Câmara Municipal de Lisboa a colocação 
nos semáforos de sinalizadores vibratórios 
para pessoas cegas e a reprogramação da sua 
temporização. 
Intensificar o programa de rebaixamento de 
passeios em zonas de atravessamento de peões, 
libertando-os, simultaneamente, dos obstáculos 
existentes.

NOVO RUMO PARA 
O AREEIRO
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA
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