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Nas próximas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 é necessário criar as 

condições, com o projeto da CDU, para construir uma freguesia mais justa e com 

menos desigualdades, com melhores serviços públicos e sociais, onde a realização 

dos direitos da população de Campolide seja um direito a viver com uma melhor 

qualidade de vida.



Pugnar pela reparação dos pavimentos degradados nos vários pontos da freguesia, com ênfase 
nos mais degradados.
Ordenar o licenciamento de ocupação da via pública de forma à não perturbação da circulação 
pedonal, especialmente de pessoas com mobilidade reduzida.

Votar CDU na Freguesia, na Câmara e na Assembleia Municipal é defender estas propostas para 
Campolide, é defender o “Direito à Cidade”

VOTA  CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA    PCP - PEV

PELO DIREITO AO AMBIENTE SAUDÁVEL
A população de Campolide tem o direito a 
usufruir de um ambiente saudável. Para o 
concretizar a CDU propõe:
Promover a manutenção do espaço público, a 
lavagem regular e deservagem das ruas.
Equipar os parques urbanos com 
equipamentos desportivos de manutenção.
Efectuar uma campanha de sensibilização 
para a correcta separação dos resíduos.

PELO DIREITO À HABITAÇÃO
O direito à habitação em Campolide está 
longe de ser uma realidade. A CDU propõe:
Dar uma atenção permanente à manutenção 
dos Bairros Municipais e das Cooperativas da 
Bela Flor e do Bairro da Liberdade.
Controlar o Alojamento local na Freguesia.
Reabilitar a habitação degradada e aplicar à 
Freguesia o Programa de Arrendamentos a 
Custos Acessíveis.

PELO DIREITO À EDUCAÇÃO
O acesso à Educação é um direito 
constitucional. A CDU propõe:
Promover a criação de creches e Jardins de 
infância da rede pública, bem como escolas 
do 1º ciclo do ensino público, no Bairro da 
Liberdade e na Bela Flor.
Incentivar a criação de cursos de formação 
para adultos e imigrantes.

A SAÚDE É UM DIREITO / PELO DIREITO À 
SAÚDE E À ACÇÃO SOCIAL
O acesso à saúde não pode ser alvo de 
negócio. A coesão social é fundamental 
para a melhoria das condições de vida das 
populações. A CDU propõe:
Reivindicar a extensão de Centro de Saúde 
de Sete-Rios na Freguesia e exigir médico de 
família para todos os agregados familiares.
Promover acções no âmbito da prevenção da 
toxicodependência.
Providenciar acções que visem a inclusão 
social dos deficientes.
Dinamizar projectos que permitam identificar 
as situações de carência socioeconómica.

PELO DIREITO AO DESPORTO, CULTURA E 
RECREIO EM AMBIENTE ASSOCIATIVO
O acesso aos bens culturais e equipamentos 
desportivos é essencial no direito ao 
desenvolvimento integral do indivíduo. A CDU 
propõe:
Promover, apoiar e dinamizar as Associações 
culturais e desportivas existentes.
Dinamizar a captação de jovens para a prática 
desportiva.
Incentivar o conhecimento e visita aos bens 
culturais da Freguesia.

PELO DIREITO À MOBILIDADE
O Direito a acessos aos outros pontos da cidade 
e aos meios de transporte são direitos das 
populações. A CDU propõe:
Reivindicar a construção da estação de metro 
da linha vermelha no Alto de Campolide.
Exigir a alteração da circulação no acesso 
à autoestrada na Cascalheira, de forma a 
aumentar a segurança da população residente.
Aumentar a capacidade de estacionamento em 
directa ligação com os sistemas de transportes 
públicos.
A reposição aos fins de semana e feriados dos 
itinerários das carreiras 712 (Santa Apolónia 
– Alcântara Mar) e 713 (Alameda D. Afonso 
Henriques – Estação de Campolide). 
Prolongar o itinerário da carreira 702 do Bairro 
da Serafina à Praça do Comércio.

PELO DIREITO A UM ESPAÇO PÚBLICO DE 
QUALIDADE
A apropriação pelas populações do espaço 
publico da sua zona de residência é um direito 
inalienável dentro do direito à cidade. A CDU 
propõe:

NOVO RUMO PARA 
CAMPOLIDE
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA
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