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A candidatura da CDU à Freguesia de Santa 
Clara insere-se no nosso projecto global para a 
cidade Lisboa.
A força política da CDU é indispensável para a 
resolução dos problemas da nossa freguesia.
Os que nos conhecem sabem da nossa coerência, 
no que defendemos e nas soluções que propomos 
para combater as assimetrias na gestão e 
repartição de activos da Autarquia, que sendo de 
todos só alguns beneficiam.
O programa eleitoral da CDU para Santa Clara 

teve por base os contributos e sugestões, dos 
diversos sectores e áreas da nossa freguesia, 
para melhorar a qualidade de vida dos que nela 
residem ou trabalham.
Esta melhoria é possível com um maior rigor na 
gestão corrente e com a realização de projectos 
estratégicos que permitam um desenvolvimento 
equilibrado e sustentável.
Assim, apelamos à vossa confiança e ao voto na 
CDU, que retribuiremos com dedicação total ao 
cumprimento dos compromissos assumidos. 
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Aproxima-se o final deste ciclo autárquico, 
e é visível a gestão de quem tem (des)
governado a Freguesia e a Cidade: nem 
a Câmara nem a Junta resolveram os 
principais problemas de Santa Clara, que 
continua a ser tratada como área não 
prioritária e periférica.

A CDU PROPÕE: 

HABITAÇÃO e URBANISMO
• Reivindicar junto da CML a concretização 

do aumento de habitação a renda 
acessível, recuperando património 
municipal e privado devoluto, privilegiando 
a ocupação jovem, combatendo assim a 
especulação imobiliária; 

• Reivindicar a recuperação do edificado 
nos Bairros Municipais e a construção 
dos equipamentos sociais, desportivos e 
culturais previstos para os servir; 

• Exigir justiça na aplicação das 
“chamadas” rendas sociais e urgência 
na apreciação dos pedidos de revisão do 
valor das rendas; 

• Intervir junto da GEBALIS para que a 
criação de “gestores de condomínio” por 
prédio (a recrutar entre os moradores), 
seja feita mediante retribuição de 
benefícios, tais como isenção ou redução 
do valor da renda;

• Assegurar o avanço da reconversão 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(AUGI), em defesa dos direitos e legítimos 
interesses dos proprietários, moradores 
e inquilinos, quanto ao reordenamento 
físico, ambiental e social;

• Exigir à CML a reabilitação e 
preservação dos Núcleos Históricos;

• Pugnar pela completa e urgente 
reabilitação da escadaria entre a Qt.ª 
das Lavadeiras e a Calçada de Carriche; 

• Acompanhar o desenvolvimento do 
Plano Urbanístico do Alto do Lumiar 
(PUAL), garantindo a melhoria dos 
acessos à Freguesia e à Cidade com a 
conclusão do Eixo Central.

HIGIENE URBANA, ESPAÇO PÚBLICO 
e AMBIENTE
• Aumentar por todos os bairros o número 

de ECOPONTOS subterrâneos de forma a 
estimular a recolha selectiva de resíduos, 
promovendo o uso sustentável dos recursos 
naturais e energéticos, num projecto que é de 
todos; 

• Reforçar uma maior eficácia na Limpeza e 
Higiene Urbana de toda a freguesia, incluindo:

- a lavagem de ruas e dos contentores 
públicos; a varredura e recolha de lixo; a 
desmatação e limpeza dos terrenos baldios; 
o controlo de pragas. 

•  Continuar a lutar pela substituição do piso do 
Jardim de Santa Clara;

•  Garantir uma melhor manutenção de todos 
os espaços verdes que existem, criando outros 
novos, de forma a permitir o seu usufruto por 
parte da população.

MOBILIDADE e TRANSPORTES
• Defender uma mobilidade sustentada no 

uso dos transportes públicos de qualidade, 
propondo:

- a melhoria e o alargamento das carreiras 
da Carris a todos os bairros da freguesia, 
por reformulação da rede com aumento 
e redefinição de trajectos, servindo de 
ligação às Estações do Metro mais próximas 
(Ameixoeira e Lumiar);
- continuar a luta pela construção da 
estação de Metro na Quinta das Lavadeiras 
(inicialmente prevista), defendendo a actual 
ligação directa da linha Amarela ao centro 
da Cidade, e contestando a implementação 
da Linha Circular proposta pela CML;

• Continuar a pugnar contra o estacionamento 
tarifado de forma indiscriminada, que não 
pode ser a única alternativa à falta de regulação 
do espaço público pedonal e viário por toda a 
freguesia;

• Criação de um plano de circulação viária 
e estacionamento na Zona Histórica da 
Ameixoeira com a reabilitação total do 
pavimento no troço da Az.ª das Galinheiras entre 
a Av. Glicínia Quartin e o Largo do Terreiro;

• Reforçar a sinalização rodoviária (semáforos, 
sinais, lombas e passadeiras), promovendo 
assim uma maior segurança.

EDUCAÇÃO, CULTURA e JUVENTUDE
• Reivindicar a construção de uma escola 

secundária de vocação técnico-profissional;
• Lutar pela criação de espaços culturais de 

gestão pública na freguesia;
• Organizar e apoiar comemorações, 

festividades e projectos sociais no âmbito 
juvenil, disponibilizando a utilização pública de 
bibliotecas, da informática e novas tecnologias, 
de forma a implementar uma maior pedagogia;

• Promover actividades artísticas diversificadas 
nas áreas do cinema, teatro, música e pintura, 
incentivando a livre criação e a fruição cultural.

COMÉRCIO e SERVIÇOS
• Exigir a abertura de uma Loja CTT na freguesia, 

que garanta a reposição de todos os serviços 
postais de proximidade e o novo acesso à 
valência bancária perdida, após o encerramento 
(pela CGD) da única agência da freguesia;

• Reclamar a instalação de mais terminais 
Multibanco de forma a permitir um acesso de 
maior proximidade à população da freguesia;

• Utilizar as novas competências para promover 
a economia local e o emprego dos residentes, 
através do apoio ao comércio e a outras 
empresas da Freguesia. 

INTERVENÇÃO SOCIAL e SEGURANÇA
• Dinamizar convívios e actividades regulares de 

tempos livres para idosos e reformados;
• Promover um projecto de pequenas reparações 

e criar apoio especializado a pessoas idosas e 
famílias carenciadas, articulando parcerias com 
a rede social e paróquias;

• Exigir medidas para aumentar a segurança 
da população: com um policiamento de 
proximidade baseado na construção de 
Esquadras de Polícia de Bairro na freguesia, 
abandonando o conceito de “Mega-Esquadra”;

• Colaborar com a PSP em programas de 
segurança dirigidos a idosos, estudantes e 
comerciantes;

• Fiscalizar, reparar regularmente e reforçar a 
iluminação pública. 

DESPORTO e ASSOCIATIVISMO
• Reforçar e ampliar o apoio às colectividades 

desportivas com o compromisso de um 
projecto de dinamização e democratização da 
actividade desportiva;

• Reivindicar junto da CML a edificação 
e equipamento de um Pavilhão 
Gimnodesportivo com foco no desporto 
organizado por iniciativas populares e 
complemento às Escolas da Freguesia;

• Apoiar as Associações de Pais, de Moradores, 
de Reformados, Culturais, Juvenis e outras de 
interesse relevante para que estas exerçam o 
seu papel ímpar na comunidade. 
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