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A CDU apresenta-se às eleições autárquicas 
de 26 de Setembro de 2021 na Freguesia das 
Avenidas Novas, com a firme intenção de promover 
uma melhoria significativa no desenvolvimento 
económico, social e cultural da população e 
na proteção dos direitos dos trabalhadores da 
autarquia. Somos e seremos agentes e motores de 
mudança, para que a freguesia seja solidária com 
quem luta e constrói o progresso e para que haja 

melhores condições e qualidade de vida para todos.
Fazemos por isso um apelo à população para que, 
votando conscientemente, reforce a intervenção 
pública e o peso eleitoral da CDU.  

O nosso compromisso, baseado, como sempre, na 
defesa dos interesses de todos os fregueses - no 
Trabalho, Honestidade e Competência - traduz-se 
nas propostas que aqui apresentamos. 
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A CDU PROPÕE

PELO DIREITO AO ESPAÇO PÚBLICO, 
AMBIENTE, LAZER E BEM ESTAR ANIMAL

Promover uma gestão mais eficaz da higiene 
urbana, através do reforço de meios humanos e 
actualização de materiais;
Combater focos de vandalismo ou má utilização 
do espaço público, em articulação com as 
autoridades;
Exigir a desactivação do aeroporto de Lisboa, 
minimizando a poluição atmosférica e sonora;
Promover acções de sensibilização ambiental, 
levando à prática da política dos 3R’s – Reduzir | 
Reciclar | Reutilizar;
Criar postos de compostagem em toda 
a freguesia;
Criar pequenos espaços verdes  
e hortas comunitárias
Promover o bem estar animal, com a criação 
de espaços próprios;
Promover encontros com a população para 
que apresentem propostas de intervenção e 
valorização do espaço público;
Promover a manutenção contínua do Mercado 
do Bairro Santos e continuar a luta por rendas 
mais acessíveis.

PELO DIREITO À HABITAÇÃO

Exigir à CML, à Protecção Civil e às 
autoridades de saúde, que accionem os 
mecanismos legais que sinalizem e resolvam 
o avançado estado de degradação de 
inúmeros prédios na freguesia;
Exigir à CML a resolução do problema 
da habitação na Cidade e na Freguesia, 
promovendo políticas que impeçam a 
especulação mobiliária;
Exigir à GEBALIS inspecções periódicas e 
obras de conservação necessárias das 
habitações e espaços que estão sob  
a sua gestão.

PELO DIREITO À SAÚDE

Continuar a defender a criação de duas extensões 
do Centro de Saúde de Sete Rios na Freguesia

PELO DIREITO À INCLUSÃO E ACÇÃO SOCIAL

Apoiar activamente as colectividades, associações 
e centros de dia na acção de integração das 
minorias étnicas, crianças e jovens, no seu 
desenvolvimento cultural, desportivo e recreativo;
Reivindicar a construção de um lar público de 3ª 
idade na Freguesia;
Defender, junto da CML, a reactivação dos 
Gabinetes de Apoio Psico-Social junto da 
população residente nos PER. Criação da figura 
do mediador para facilitar o diálogo com as 
comunidades;

Exigir um mais firme combate à exploração das 
pessoas prostituídas.

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO 

Reivindicar a reabertura da Escola Básica do 1º 
Ciclo de São Sebastião da Pedreira com Jardim de 
Infância, no seu local de origem;
Reivindicar a criação de creches públicas no território 
da freguesia;
Promover acções próprias ou complementares 
ao sistema educativo em vigor, de combate ao 
analfabetismo e iliteracia junto da comunidade - 
minorias étnicas, camadas jovens não abrangidas por 
actividades lectivas e idosos; 
Incentivar um intercâmbio consistente e continuado 
com os estabelecimentos de ensino público, 
promovendo iniciativas conjuntas com incidência 
cultural e desportiva.

NOVO RUMO PARA 
AS AVENIDAS NOVAS
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

facebook/CDULisboa

twitter/CDU_Lisboa

PELO DIREITO À MOBILIDADE, AOS TRANSPORTES 
PÚBLICOS E AO ESTACIONAMENTO

Exigir à CML mais mobilidade na freguesia com 
novas rotas de transportes públicos, em especial 
onde ainda não existem;
Estudar a alteração de itinerário e o alargamento de 
horários das carreiras 731 e 52B, que contemple as 
deslocações em horários de trabalho e de lazer;
Aumentar a segurança rodoviária, com a criação de 
dissuasores de velocidade, reposição e manutenção 
da sinalização horizontal e vertical
Melhorar as condições de conforto e segurança da 
mobilidade pedonal, através da reconstrução dos 
passeios em calçada portuguesa que se encontrem 
deteriorados;
Garantir a acessibilidade pedonal do Bairro do Rego 
à estação ferroviária de Entrecampos;
Rectificar o traçado da Praça Nuno Gonçalves 
que, no desenho actual, dificulta o trânsito dos 
autocarros;
Promover a utilização de outros modos suaves de 
transporte, incluindo os partilháveis;
Criar mais pontos para estacionamento de 
motociclos, bicicletas e outros modos de transporte 
suaves, de modo a evitar obstáculos, em especial, 
a invisuais, pessoas com deficiência motora e 
carrinhos de bebé; 
Exigir à CML/EMEL, a utilização rotativa do 
estacionamento, por forma a garantir uma 
ocupação mais racional do espaço público – em silo 
ou subterrâneo;
Reivindicar, junto da EMEL, a necessidade de criação 
de lugares de estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida, garantindo acesso a serviços 
essenciais e fruição cultural.

PELO DIREITO À SEGURANÇA

Continuar a reivindicar a reposição da 31ª Esquadra 
da PSP e a criação de uma nova Esquadra em 
São Sebastião da Pedreira. Estas são justas 
reivindicações da população, já que as rondas  
e o policiamento comunitário não são a solução.

instagram/CDU.Lisboa

PELO DIREITO À CULTURA

Reivindicar a reabertura, e reabilitação da Biblioteca 
República e Resistência por forma a que o seu 
espaço e espólio seja usufruído por todos, através 
da promoção de ciclos comemorativos de autores 
literários, ciclos de conferências e sessões gratuitas  
de cinema;
Promover a utilização regular dos equipamentos 
culturais existentes; 
dinamizar mercados de rua de artesanato e lifestyle; 
Promover o Comércio Local, através de iniciativas 
culturais regulares, como as comemorações dos 
santos populares; festa de Outono ou dos frutos secos; 
festival cigano, entre outras;
Celebrar, com um momento comemorativo, o 
aniversário da freguesia;

Dinamizar o Mercado do Bairro 
Santos com actividades culturais.

DIREITO AO DESPORTO

Promover a utilização regular dos equipamentos 
desportivos existentes;
Promover o movimento associativo de base popular 
que incentive e valorize e democratize a prática do 
desporto e da actividade física;
Promover torneios de xadrez, dirigidos à população 
escolar e à população em geral, em colaboração com 
associações existentes na freguesia;
Estabelecer preços acessíveis nos equipamentos 
desportivos;
Dotar a freguesia de mais infra-estruturas 
desportivas.
Queremos Desporto para Todos!

lisboa.cdu.pt


