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CANDIDATOS 
À ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA 
DOS OLIVAIS

Nestas eleições os Olivalenses poderão escolher 
um projecto autárquico rumo a uma freguesia 
mais justa, desenvolvida e próxima dos seus 
bairros e população.
É amplamente reconhecido o trabalho, obra 
e realizações da CDU, tanto pela qualidade 
na intervenção e gestão, como pela valorização 
urbana e cultural.
Com a responsabilidade de quem assume 
a condição de grande força transformadora 
e de esquerda no poder local, necessária 
e indispensável na vida política nacional.
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DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
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DA JUNTA DE FREGUESIA DOS OLIVAIS

A realidade de hoje mostra que as verbas e os 
recursos transferidos para as freguesias são 
insuficientes para fazer face às necessidades 
da população deixando projectos por concretizar.
É neste contexto que a CDU apresenta as suas 
propostas assentes na exigência do cumprimento 
das responsabilidades municipais 
e governamentais,na promoção da participação 
activa dos olivalenses nos processos 
de planeamento e gestão dos recursos públicos, 
tendo em vista as necessidades da população 
e a construção de um futuro melhor. 

  

OLIVAIS 

POR UMA LISBOA COM VIDA

  Pelo direito à cidade
Susana Matos

Professora/PCP Electricista/PCP



MOBILIDADE, TRANSPORTES 
E ESTACIONAMENTO
Promover a utilização dos transportes públicos.
Criação de bolsas de estacionamento 
e garantir condições de segurança no 
espaço público.
Exigir da CML a reposição de carreiras de 
autocarros e maior frequência do metropolitano. 
Devolver o espaço público aos peões.
Melhorar na mobilidade reduzida facilitando 
a locomoção de pessoas com cadeiras de rodas.

NOVO RUMO PARA 
OS OLIVAIS
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA
EDUCAÇÃO E CULTURA
Promover a dinamização cultural como factor 
fundamental no desenvolvimento harmonioso 
e equilibrado da nossa sociedade.
Recuperar programas de férias com 
atividades desportivas, culturais, artísticas 
e idas à praia para as crianças até ao 6º ano.
Reforço do número de trabalhadores/as 
não docentes, com vínculo efectivo.
Dar mais espaço à arte, à escrita e à cultura 
com conversas com escritores e poetas 
e pequenas leituras de livros e lançar 
concurso de literatura, pintura/escultura 
e fotografia com exposições de trabalhos.

COMÉRCIO E MERCADOS
Completa requalificação dos quatro mercados 
da Freguesia, com obras de revestimento 
e pinturas, novas instalações eléctricas, 
coberturas sem infiltrações de águas pluviais 
e isolamento térmico adequado. No caso do 
Mercado Célula E/Olivais Sul, é urgente projecto 
de arquitectura para a sua reabilitação.
Propomos o aproveitamento de lojas vazias 
existentes nos mercados, para funcionamento 
de oficinas de formação de jovens e apoio 
a artesãos e actividades criativas – criação 
de uma pequena incubadora de micro empresas.

IDOSOS E REFORMADOS
Criar o gabinete do idoso e promover 
actividades intergeracionais.
Aumentar a oferta de equipamentos e serviços 
da rede pública – centros de dia e de convívio, 
residências assistidas, serviços de cuidados 
domiciliários e continuados e a abertura 
de uma unidade de saúde na freguesia
com funcionamento   permanente.

JUVENTUDE, DESPORTO 
E ASSOCIATIVISMO
Aumento de equipamentos para a infância 
e juventude (berçários, jardins de infância 
e centros de tempos livres), com reforço 
dos programas durante as férias 
e respeitando os horários de trabalho 
dos pais e encarregados de educação.
Apoiar as Associações de Cultura e Recreio 
na promoção da prática do desporto, 
reivindicando as condições necessárias 
de instalações, de apoio técnico e financeiro.
Criação de oficinas para formação em 
áreas diversas como carpintaria, pintura, 
serralharia, cerâmica, relojoaria, música, 
jardinagem, agricultura, veterinária e costura.
Construção de um parque de skate.
Defender a recuperação dos espaços 
desportivos existentes nos Bairros e promover 
e apoiar programas específicos de promoção 
da prática desportiva dirigidos a crianças, 
jovens e adultos com deficiência.

A CDU PROPÕE:

Criação de novos postos de trabalho 
adequados às necessidades e eliminação 
do trabalho precário, promovendo 
a contratação com vínculo permanente.

PLANEAMENTO 
URBANÍSTICO
Valorização e dignificação dos bairros sociais, 
envolvendo os moradores e associações na 
resolução dos seus problemas.
Dinamizar a rápida intervenção na atribuição 
de habitações e na reparação de avarias 
ou actos de vandalismo.
Exigir da CML a colocação no mercado 
de arrendamento dos fogos municipais 
devolutos depois de reabilitados e negociar 
com os particulares as melhores formas 
de utilização dos fogos.
 

ESTRUTURA VERDE, 
ESPAÇO PÚBLICO 
E HIGIENE URBANA
Apetrechamento dos recursos técnicos, 
humanos e materiais.
Recuperação e manutenção dos espaços 
verdes degradados (incluindo os de menor 
visibilidade). 
Poda e conservação do arvoredo. 
Retirada dos cepos espalhados 
pela freguesia e plantação de novas 
árvores em sua substituição.
Criação e recuperação de caminhos 
pedonais com rebaixamento dos lancis 
nas zonas de atravessamento.
Colocação de recipientes para recolha 
de embalagens junto das papeleiras, 
de mais ecopontos e criação de espaços 
destinados à colocação de entulhos.

Realizar a auscultação pública sobre 
a manutenção da EMEL na freguesia.
Criação de espaços de estacionamento 
nos limites da cidade gratuitos para 
os utentes dos transportes públicos.
Exigir das entidades competentes a 
utilização gratuita dos parques de 
estacionamento no Aeroporto pelos seus
trabalhadores.
Utilização de terrenos desativados 
na Av Infante D. Henrique para parques 
de estacionamento públicos, subterrâneos, 
em superfície ou em altura

OLIVAIS
lisboa.cdu.pt

facebook.com/CDULisboa

SEGURANÇA E 
PROTECÇÃO CIVIL
Abertura de postos/extensões da PSP 
na freguesia.
Aumento de acções de prevenção nas zonas 
mais problemáticas, com mais agentes na 
rua e reforço de guardas-noturnos. 
Iluminação adequada nos bairros.


