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Campo de Ourique é uma freguesia com cerca de 19 mil 

eleitores com características únicas, uma história rica e 

uma presença forte de comércio tradicional, local,  de 

associações e colectividades dinâmicas. O programa 

da CDU para a Junta de Freguesia de Campo de 

Ourique (JFCO) pretende salvaguardar esta identidade, 

projectando-a para o futuro.

Continuamos a verificar que, no último mandato, vários 
pelouros do executivo da JFCO concentraram a sua 

intervenção sobretudo na zona central, negligenciando 

as zonas circundantes. A Quinta do Loureiro, Ceuta Sul, 

Sete Moinhos e Santa Isabel continuam a ser esquecidos. 

Pretendemos corrigir esta situação, olhar para Campo 

de Ourique no seu todo e integrar o território de forma 

coesa.

A acção do nosso eleito na Junta no pelouro da Cultura 

e Colectividades foi uma voz de mudança. Isto só foi 

possível devido ao voto na CDU.

Neste mandato temos a dificuldade acrescida de 
a freguesia ter diminuído o número de eleitores e, 

consequentemente, também o número de eleitos para 

a Assembleia de Freguesia e o próprio Orçamento da 

Junta. Agora mais do que nunca o voto na CDU será 
essencial!
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Para a CDU, a cultura é um direito que não pode 
ser apagado da vida das pessoas. Mesmo nos 
tempos mais difíceis, há que criar condições para 
o exercício da actividade cultural, imprescindível 
ao desenvolvimento humano e ao usufruto da 
liberdade.
Apesar de a Biblioteca/Espaço Cultural Cinema 
Europa (bela conquista do movimento popular em 
Campo de Ourique!), ser o local da freguesia com 
melhores condições para a realização de eventos, 
há também que abranger zonas como Santa Isabel, 
Quinta do Loureiro e Sete Moinhos.
A CDU defende:
Desporto como uma actividade de massas, de 
acesso universal, rejeitando a sua transformação 
em negócio.
Atribuição de apoios às colectividades e clubes de 
bairro, não só através de subsídios, mas de suportes 
logísticos a nível de instalações e equipamentos 
desportivos.
Instalação de uma rede de desporto escolar.

A presença da CDU no Executivo com o pelouro 
da Cultura permitiu avanços nesta área, que urge 
aprofundar. Para o próximo mandato continuaremos 
a trabalhar por uma maior descentralização da 
actividade cultural, fazendo-a chegar aos diversos 
territórios da nossa freguesia.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

A degradação do serviço de transporte público, 
promovida pelos governos de direita, só foi contida 
com a luta contra a privatização da Carris e do 
Metropolitano e a sua manutenção na esfera 
pública, assim como a implantação do passe 
social intermodal, luta que a CDU e as populações 
mantinham há mais de 20 anos.
Destacamos a recuperação do prolongamento da 
carreira 709 (horário nocturno e fim de semana) 
e a inauguração da carreira de Bairro que liga a 
Quinta do Loureiro ao centro da freguesia, há muito 
reivindicada pela população. Queremos:
Reforço das carreiras 701, 709 e 64B.
Avançar com a expansão da linha vermelha do 
Metro até às Amoreiras e Campo de Ourique 
(ligação à zona ocidental).

DESPORTO E CULTURA

O encerramento da Piscina Baptista Pereira 
não foi compensado com o funcionamento da 
Piscina Municipal da Rua Correia Teles, pois o seu 
modelo de gestão (concessão a uma entidade 
privada) dificulta a frequência dos moradores da 
freguesia. Mais ainda, a construção de um Pavilhão 
Polidesportivo no lugar da Piscina Baptista Pereira 
tarda em avançar.

EMPREGO, SAÚDE E APOIO ÀS FAMÍLIAS

Uma Junta de Freguesia deve conhecer a 
população que serve, o seu tecido social 
e económico para poder potenciar as 
capacidades e responder às necessidades.
Queremos:
Acabar com a precariedade laboral na Junta 
de Freguesia de trabalhadores que garantam 
todos os dias tarefas permanentes.
Exigir junto da JFCO a reabertura da Escola 
EB1/JI Vale de Alcântara.
Identificar os casos preocupantes a nível de 
habitação, saúde e exclusão socioeconómica, 
garantir o seu acompanhamento, 
disponibilizando serviços de:
• Pequenos arranjos/obras em casas de 

habitantes de baixos rendimentos da Freguesia;

• Apoio à população idosa na compra de 

medicamentos, bens de primeira necessidade, 

apoio domiciliário, acompanhamento a 

consultas;

Avançar com a exigência de uma rede 
pública de creches.
Garantir que o Centro de Saúde esteja dotado 
dos meios humanos necessários (reposição 
dos quadros clínicos, médicos de família e 
inclusão de valências como Psicologia).

HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS 
VERDES

A especulação imobiliária continua a ser 
um problema crescente em Campo de 
Ourique, com consequências que já não se 
restringem somente ao aumento das rendas 
e gentrificação. O abandono das zonas 
periféricas pela actual presidência da JFCO 
causa uma deterioração na qualidade de 
vida não só dos seus habitantes, mas da 
Freguesia como um todo, aumentando as 
desigualdades e tensões sociais.

AMBIENTE

O Capitalismo não é verde nem nunca o será. 
Dependente da crescente exploração de recursos 
naturais e humanos, a riqueza que gera não é 
redistribuída racionalmente e tem conduzido a uma 
sociedade cada vez mais desigual e extremada. Não 
é um sistema económico sustentável e é imperativo 
substituí-lo se quisermos evitar os cenários de 
alterações climáticas mais violentos. A CDU propõe:
Reduzir e incentivar a redução do consumo de 
energia e água ao nível da freguesia e da sua junta.
Organizar programas de sensibilização e incentivo à 
separação de resíduos sólidos por forma a aumentar 
as taxas de reciclagem, incluindo a compostagem.
Promover a redução do consumo de plásticos e a 
reutilização de recipientes.
Promover e apoiar iniciativas que tenham 
como objectivo o aproveitamento, reparação e 
recuperação de bens e produtos.
Planear as obras da freguesia por forma a aumentar 
a eficiente gestão de recursos e o uso de materiais 
mais ecológicos e sustentáveis.

HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS VERDES

A especulação imobiliária continua a ser um 
problema crescente em Campo de Ourique, com 
consequências que já não se restringem somente ao 
aumento das rendas e gentrificação. O abandono 
das zonas periféricas pela actual presidência da 
JFCO causa uma deterioração na qualidade de vida 
não só dos seus habitantes, mas da Freguesia como 
um todo, aumentando as desigualdades e tensões 
sociais. Propomos:
Com a CML, definir um número limite para casas de 
alojamento local.
Assegurar que a GEBALIS cumpra as suas 
responsabilidades e proceda à correcta manutenção 
e reabilitação dos bairros da Quinta do Loureiro e 
Ceuta Sul.
Aumentar as zonas ajardinadas e estudar a 
viabilidade de arborização das encostas da freguesia 
(encosta da Rua Maria Pia), assim como a criação 
de hortas.
Garantir que a limpeza urbana tenha uma cobertura 
uniforme e eficaz.

NOVO RUMO PARA 
CAMPO DE OURIQUE
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA
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