
TRABALHO - HONESTIDADE - COMPETÊNCIA 

Rogério Pereira 
(Oeiras) 

A. Espirito Santo 
(Paço de Arcos) 

 

Lígia Pestana 
(Caxias) 



OS CANDIDATOS DA CDU  

PROPOSTAS 
COMUNS ÀS FREGUESIAS 

A CDU bater-se-á para que façam parte das competências da Junta a 
administração de recursos que permitam a esta passar a:  
 Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes;  
 Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e 

sumidouros;  
 Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço 

público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;   
 Gerir e assegurar a manutenção corrente de feiras e mercados;   
 Assegurar a realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico;  

 Promover a manutenção dos espaços envolventes dos 
estabelecimentos referidos na alínea anterior.    
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A reposição das antigas Freguesias e o cumprimento da 
legislação em vigor que exige a transferência para as 
Freguesias de mais competências, de mais recursos 
financeiros e de mais  trabalhadores, continuarão a ser duas 
componentes essenciais do nosso programa. 
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É ainda proposta comum a todas as freguesias que o seu executivo 
seja ouvido em matérias que não sendo da sua competência, 
concorrem decisivamente para o bem-estar das suas populações, 
designadamente: 
 
Mobilidade e transportes - A CDU defende que a Junta de 
Freguesia articule com a Câmara Municipal, no âmbito das 
competências desta, como estruturar os transportes públicos de 
proximidade e de circulação interna com mais carreiras e mais 
horários que sirvam os vários locais, a integrar na futura rede 
metropolitana de transportes públicos. 
A CDU defende também o desenvolvimento de modos suaves de 
transporte e a construção de ciclovias. 
 
Revitalização dos Centros Históricos  e requalificação 
urbana – deve a Junta de Freguesia participar na definição dos 
respetivos projetos de iniciativa da Câmara Municipal, 
designadamente no que se refere à “Habitação Jovem” e a projetos 
que visem a dinamização do pequeno comércio. 
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 A devolução da responsabilidade da gestão do posto dos CTT em 
Nova Oeiras, hoje a cargo da Junta, para aquela empresa privada; 

  A promoção do uso da bicicleta, construção de ciclovias; 
  A realização de projetos de requalificação, dando prioridade:  

 ao Jardim Municipal de Oeiras/Parque das Merendas; 
 à Estufa Fria e sua abertura ao usufruto da população 
 ao Mercado Municipal de Oeiras e posterior passagem para a 
gestão direta da Junta; 
 à reabilitação urbanística destinada à “Habitação Jovem”; 

 O apoio a ações de divulgação das atividades desenvolvidas no 
“Campus de Ciência e de Investigação de Oeiras” (IGC, ITQB e 
INIAV) e defesa de medidas conducentes à fixação de jovens 
investigadores e bolseiros; 

 A adequação dos horários das Farmácias - Funcionamento noturno 
e aos fins-de-semana. 
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 A Construção do Auditório Municipal José de Castro conforme 
projeto já aprovado; 

  A realização de projetos de requalificação, dando prioridade: 
 à Rua Fonte de Maio; 
 ao edifício do Bº Comendador Joaquim Matias (edifício do 

“Centro Comercial”); 
 ao Alto do Mocho/linha de água, criando aí uma zona de lazer; 
 ao Mercado Municipal de Paço de Arcos e posterior passagem 

para a gestão direta da Junta; 
 ao Centro Histórico de Paço de Arcos enquadrada na afirmação 

da sua imagem/marca histórica de “Vila Piscatória”; 
 O apoio e incentivo à Atividade de Pesca, reclamando a criação de 

um ponto de venda (lota local), como continuação da atividade 
piscatória; 

  A preservação da traça do Palácio dos Arcos e dos atuais espaços 
públicos salvaguardando o seu acesso à população.   
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CAXIAS 

 A obtenção para usufruto da comunidade local da Quinta Real de 
Caxias, como espaço público; 

 A criação de um Centro de Saúde que inclua médico de família e 
valências a dimensionar, para fazer face a necessidades de 
proximidade dos serviços de saúde;   

 O alargamento da diminuta rede escolar ao nível do pré-escolar e 
do ensino básico, com a criação destes equipamentos; 

  A criação  de um polo da Biblioteca Municipal e auditório 
 A  devolução da responsabilidade da gestão do posto dos CTT em 

Caxias, hoje a cargo da Junta, para aquela empresa privada; 
  A requalificação dos  elevadores de atravessamento da linha 

férrea, já da responsabilidade da CP; 
  A resolução dos problemas de estacionamento junto à Estação 
  O desassoreamento da Ribeira de Barcarena. 
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3 GRANDES E BOAS 

RAZÕES  
PARA VOTAR NA CDU 

Mais capacidade 
de resolução dos problemas 
Os candidatos da CDU comprometem-se com uma gestão séria, 
empenhada e competente da causa pública e dão sólida garantia do 
prosseguimento do trabalho e da honestidade que lhe são reconhecidos. 

Mais voz à defesa 
do povo e dos seus direitos 
Os idosos, os jovens, as crianças, os trabalhadores e a população 
podem contar com a CDU para dar voz à sua voz, na defesa das 
suas aspirações, na luta pelo direito a serviços públicos de qualidade, 
pelo direito à saúde e à educação. 

Mais força na  
luta por uma vida melhor 
Apoiar a CDU acrescenta força à luta contra o empobrecimento da nossa 
Democracia Local e contribuí para o fortalecimento do projeto CDU a 
nível Local e Nacional. 
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Heloísa Apolónia 
Candidata à Presidência  
da Câmara Municipal de Oeiras 

Daniel Branco 
Cabeça de lista   

Assembleia Municipal de Oeiras 

«A CDU  é um Projeto assente nos valores de Abril 
(…) É um Projeto que marca a diferença - é um 
Projeto de mudança, de futuro e de esperança. 
 

Por isso, apoio e tenho muita honra em ser o 
mandatário das candidaturas CDU.» 

 

 Amílcar Silva Campos 
(Eng.º Mecânico, foi vereador da CDU nos mandatos de 

1989/93, de 2005/09 e de 2009/13)  
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