
LUMIAR

Leonor Moniz Pereira
PRIMEIRA CANDIDATA À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

João Ferreira
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

João Camilo
CANDIDATO A PRESIDENTE DA

JUNTA DE FREGUESIA DO LUMIAR

A  CDU defende, como sempre defendeu, o 

Direito à Cidade. O Direito a habitar, trabalhar 

e estudar. O Direito ao usufruto desportivo e à 

criação e fruição cultural. O Direito à mobilidade 

acessível a todos. O Direito a serviços públicos 

de qualidade. O Direito à saúde. O Direito a viver 

em segurança.

O Direito à Cidade implica um Poder Local 

Democrático em que a participação e 

envolvimento de todos os habitantes seja uma 

realidade.

Em 26 de Setembro, o voto na CDU é um 

voto nesse Direito, com a garantia do 

trabalho honesto e competente que sempre a 

caracterizou.

CANDIDATOS
À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DO LUMIAR

João Camilo
MÉDICO

PCP

Sobreda Antunes
BIBLIOTECÁRIO

PEV

Catarina Morais
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André Trindade
TÉCNICO SUPERIOR
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TÉCNICA FINANCEIRA
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Carlos Silva Santos
MANDATARIO
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Ana Amaro
TÉCNICA ESTUDOS MERCADO

INDEPENDENTE
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ASSISTENTE TÉCNICA
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SOLDADOR
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Helena Silva
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PCP
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PCP

Mário Nascimento
ENGENHEIRO

PCP
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PCP
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BIBLIOTECÁRIA

PEV

Marco Peres
INVESTIGADOR SENIOR

PCP
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ECONOMISTA

PCP

Isabel Santa Rita
JURISTA

PCP



A CDU PROPÕE

DIREITO À HABITAÇÃO

O Lumiar não ficou imune ao avanço 
da especulação imobiliária em Lisboa, 
verificando-se uma subida muito significativa 
no preço da habitação. Contrariando 
promessas eleitorais do PS e do BE, neste 
mandato, não foram disponibilizadas 
habitações para arrendamento a preços 
acessíveis na freguesia. Os bairros municipais 
da freguesia, geridos pela Gebalis, carecem 
de investimento e de uma mais eficaz gestão 
dos fogos disponíveis, que reduza o período 
de espera para atribuição de casas.

A CDU propõe implementar na freguesia 
o Programa Municipal de Arrendamento a 
Custos Acessíveis, criado por iniciativa da 
CDU, possibilitando a disponibilidade de 
casas com rendas acessíveis, seja a famílias, 
seja a jovens que procuram a sua autonomia. 
É necessário alargar a oferta de habitação 
pública, praticamente estagnada há cerca 
de duas décadas, nomeadamente através 
do aproveitamento dos muitos fogos que 
continuam devolutos na freguesia.

TRANSPORTES E MOBILIDADE

Continuamos a lutar por uma mobilidade 
sustentável no uso dos transportes públicos de 
qualidade, defendendo:

A extensão das carreiras da Carris a todos 
os bairros da freguesia e o aumento da sua 
frequência.  

A resolução da Assembleia da República e a 
reivindicação popular que se opõe à concretização 
da “Linha Circular” do metropolitano.

A construção de uma estação de Metro no Alto do 
Lumiar e prolongamento em Telheiras da Linha 
Verde até Carnide (ligação à linha Azul), como 
inicialmente previsto.

 A expansão do sistema de passes integrado e 
intermodal que reduza os custos dos utentes, 
passando a abranger o parqueamento (EMEL) e os 
velocípedes públicos (GIRA).

O alargamento da cobertura de estações GIRA 
a toda a freguesia e prolongamento ordenado 
e de forma planeada da rede de ciclovias que 
verdadeiramente diminua o conflito entre peões, 
bicicletas e automóveis.

A construção de parques de estacionamento 
gratuitos para portadores de título de 
transporte válido, como alternativa a políticas 
de estacionamento tarifado, que agravam os 
problemas de desordenamento e de sobrelotação.

CULTURA, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

Apoio ao movimento associativo popular com os 
meios necessários à sua intervenção nas áreas do 
lazer, desporto e cultura.

Promoção da abertura de mais espaços 
multifacetados que permitam a fruição de teatro, 
cinema, música e outras actividades culturais e de 
Lazer, de forma à sua acessibilidade em toda a 
freguesia.

AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO

Aproveitamento dos parques urbanos e restantes 
espaços verdes, com reforço da sua manutenção.

Contratação de jardineiros para o quadro da Junta 
de Freguesia, por via de investimento público, 
acabando com a concessão a empresas privadas.

Uma gestão mais equilibrada na higiene urbana, 
com uma melhor distribuição das equipas de 
limpeza, que cubra todos os bairros da freguesia e 
não só as ruas de maior visibilidade.

Concretização da operacionalidade do Posto de 
Limpeza de Telheiras.

SAÚDE E 3ª IDADE

Para uma cobertura de saúde equilibrada da 
população do Lumiar propomos a criação de um 
Centro de Saúde em Telheiras e uma dotação 
adequada de pessoal nas Unidades de Saúde 
existentes. 

A necessária construção de novas instalações para 
o actual Centro de Saúde do Lumiar.

A criação de Centros de Dia e Residências para 
a 3ª Idade que se ajustem às necessidades da 
população do Lumiar, com preços acessíveis para 
os que têm mais baixos rendimentos.

ESCOLA PÚBLICA

A CDU defende que o direito à instrução é universal, 
devendo ser assegurado pelo Ministério da Educação. 
Opõe-se à transferência desta competência para 
as autarquias, pois não deve depender do local 
onde as famílias habitam, nem da sua capacidade 
económica.

A contratação e valorização de pessoal docente e 
não docente e a manutenção e beneficiação dos 
estabelecimentos de ensino são alguns dos aspectos 
essenciais à sua concretização.

Defendemos ainda:
- O alargamento da Componente de Apoio à Família 
(CAF) a todas as escolas da freguesia até ao 2º Ciclo;
- A criação de creches públicas e aumento da rede 
pública de Jardins de Infância;
- O fim da concessão a privados das refeições nas 

escolas, contribuindo para uma melhor qualidade das 
mesmas.

TRABALHADORES E TECIDO PRODUTIVO

Estimular a diversificação da actividade económica 
nas áreas produtiva, de serviços, cultura e artes, 
com particular atenção às Micro, Pequenas e 
Médias Empresas.

Valorização dos trabalhadores e defesa do 
emprego e serviços públicos, combatendo a 
precariedade e garantindo condições de segurança 
e de trabalho com os meios adequados.

Dia 26 de Outubro, o voto na CDU é um voto pelo 
direito a uma vida plena na cidade. É um voto 
pelo Direito à Cidade!

NOVO RUMO PARA 
O LUMIAR
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt Programa Eleitoral
Municipal da CDU 


