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  Pelo direito à cidade

JUNTA DE FREG A DE UESI

MARVILA 

António Pereira
Operário

Laura Pereira
Estudante

Francisca Pires
Educadora de Infância

Rogério Mota
Professor

Avelino Ferreira
Operário

Ana Sousa
Empregada de Refeitório

Manuel Pinto
Empresário

Manuel Bernardo
Empresário

Cidália Cardoso
Doméstica

Maria Emília Venido
Escriturária

Carla Cardoso
Doméstica

Acácio Pinto
Motorista

Joana Felizardo Charters
Ilustradora

Cristina Canadelo
Assistente Técnica

José Lemos Costa
Técnico Auxiliar

Lucília Cardoso
Empregada de Escritório

Pedro Charters
Padeiro

Manuel Oliveira
Auxiliar de Ação Médica

José Potes
Empresário

José Augusto Silva
Operário

Sandra Coriel
Administrativa

Mário Pereira
Segurança Privado

Vanessa Sousa
Caixeira Ajudante

Filomena Ferro
Técnica de Educação

Nuno Almeida
Assistente Técnico
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COM A CDU, UMA MARVILA MELHOR

A CDU defende uma política ao serviço 

da população de Marvila e da resolução 

dos seus problemas, uma política 

alternativa à seguida pelo PS que, na 

Freguesia e na Cidade, foi incapaz de 

responder aos problemas da habitação, 

transportes, higiene e limpeza, espaços 

verdes, do acesso à saúde, educação, 

cultura e desporto.

Marvila precisa de uma Junta de 

Freguesia que faça mais e melhor! Que, 

no âmbito das suas competências, seja 

interventiva e exija à Câmara e Governo 

políticas que concretizem os direitos dos 

cidadãos.

A CDU apresenta o seu Programa 

Eleitoral, aberto e em construção, em 

que a participação das populações é 

fator básico para uma gestão 

democrática. 
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DIREITO À HABITAÇÃO 

Apoiar políticas que garantam o direito à 

habitação condigna e o reforço da 

habitação pública.

Exigir à GEBALIS e IHRU celeridade na 

resposta aos problemas que afetam 

muitas famílias, incluindo a manutenção 

do edificado. 
Lutar pela revogação da atual Lei das 

Rendas. 

Exigir à CML a proteção dos moradores 

em habitação social, adequando as 

rendas aos rendimentos reais, líquidos, do 

agregado familiar

DIREITO AOS TRANSPORTES E 
MOBILIDADE 
Melhorar o serviço público, defender a 

redução do preço do passe e progressiva 

gratuitidade. 

Exigir da CML e Carris o alargamento dos 

horários e que as carreiras de bairro 

cheguem a todos os bairros, em 

particular à zona histórica.

Exigir a modernização da estação de 

Marvila e que aqui parem todos os 

comboios suburbanos. 

Devolver o espaço público aos peões, 

com mais zonas de circulação pedonal.

Acabar com as barreiras arquitetónicas 

com que as pessoas de mobilidade 

reduzida se confrontam.

Exigir que a CML conclua a rede de 

ciclovias, seguras, e altere as que criam 

constrangimentos a peões, moradores e 

comerciantes.

Reivindicar um novo espaço para a Feira 

do Relógio. 
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DIREITO À SAÚDE
Acompanhar a entrada em funcionamento 

do novo Centro de Saúde de Marvila, 

mantendo a extensão no Bairro dos Lóios.

Exigir a atribuição de médico de família aos 

mais de 6000 Marvilenses que o não têm. 

Criar o “Cartão Farmácia” para as famílias 

mais carenciadas. 

Acompanhar a construção do Hospital 

Central Oriental

DIREITO À EDUCAÇÃO 
Só a Escola Pública garante o sucesso 

educativo, combate o abandono escolar e 

prepara a participação democrática na vida 

social e política.

O direito à educação não pode ser 

condicionado pela capacidade económica 

das famílias, por isso em Marvila é preciso: 

Alargamento da rede pública do ensino 

pré-escolar. 

Defender a  gratuitidade dos manuais 

escolares e fichas de atividades.
Garantir uma alimentação equilibrada e 

saudável. 

Promover, com instituições da freguesia, a 

ocupação dos tempos livres das crianças e 

jovens, também com atividades de 

acompanhamento ao estudo. 

Promover com as escolas ações de cidadania 

e educação ambiental.

DIREITO À PROTEÇÃO SOCIAL
Desenvolver ações, ouvindo os cidadãos e 

Instituições, em particular das pessoas 

portadoras de deficiência, para que Marvila 
seja mais inclusiva e solidária. 

Garantir que a CPCJ dê respostas adequadas 

e em tempo útil.

Apoiar os idosos, combatendo o abandono, 

isolamento e carências sociais.

Exigir uma rede pública de creches e lares 

para idosos

JUVENTUDE
Para os jovens se fixarem em Marvila, é 
necessário garantir habitação, emprego com 

direitos, cultura, desporto e lazer.

Exigir à CML um programa de habitação para 

jovens, a custos e rendas acessíveis.

Criar o Conselho de Juventude da Freguesia, 

considerando as diversas opiniões e 

contributos na definição da política de 
Juventude. 

Realizar a “Semana da Juventude”, com as 

Associações Juvenis da Freguesia. 

Dinamizar o envolvimento de mais jovens no 

Orçamento Participativo Jovem.

DIREITO AO DESPORTO
Apoiar o associativismo popular, criando 

condições para a prática desportiva. 

Exigir da CML a manutenção e alargamento dos 

Parques Urbanos da freguesia. 

Aumentar a oferta de instalações desportivas na 

freguesia e construir um pavilhão desportivo na 

EB 2+3 de Marvila. 

Dinamizar o Conselho Desportivo da Freguesia

DIREITO À CULTURA 
Promover o acesso das populações à cultura, 

com o movimento associativo.

Propor à CML o fim das taxas Municipais nas 
iniciativas de Instituições sem fins lucrativos. 

Reivindicar que a Escola Afonso Domingues 

seja um Pólo Multicultural.

DIREITO À SEGURANÇA 
Defender a construção da nova esquadra no 

B. Armador, a manutenção e reabertura das 

esquadras de proximidade.

Exigir à CML o reforço da iluminação pública. 

Criar com as instituições um Gabinete de 

Apoio à Vítima de Violência Doméstica. 

Apoiar e valorizar o papel dos Bombeiros

DIREITO AO AMBIENTE, ESPAÇOS VERDES E 
HIGIENE URBANA 
Criar ou reforçar equipas de manutenção 

para responder aos problemas do  espaço 

público, sinalética, parques infantis, mobiliário 

urbano e melhorar a higiene e a limpeza. 

Exigir à CML que encontre solução para os 

problemas criados com o novo modelo de 

contentores. 

Assumir a manutenção dos espaços verdes com 

meios da Junta e exigir à CML que os espaços 

expectantes sejam desmatados e limpos.

Pugnar pelo bem estar animal e por mais 

parques para cães.

Instalar painéis solares nos edifícios da Junta.

DIREITO À PARTICIPAÇÃO E CIDADANIA 

Valorizar o Conselho Marvilense, com a 

representação das forças vivas da Freguesia. 

Promover a participação dos cidadãos e 

instituições nos Orçamentos da Freguesia. 

Realizar reuniões descentralizadas da Junta e 

Assembleia de Freguesia nos Bairros. 

Desenvolver uma política 

de proximidade e 

promoção do pequeno 

comércio.

Exigir junto do Governo, a 

reabertura dos Balcões CTT e Caixa Geral de 

Depósitos.
.

VOTO ÚTIL É NA CDU
A CDU marca a diferença na gestão 

autárquica, assente no trabalho, na 

honestidade e na competência e que vê os 

trabalhadores da Junta e da CML como os 

imprescindíveis para garantir um serviço 

público de qualidade, assegurando aos 

mesmos reconhecimento, condições de 

trabalho e estabilidade.

O voto na CDU é de confiança e o que 
garante a participação efetiva dos Cidadãos  

por uma Marvila melhor!


