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INTRODUÇÃO

A CDU apresenta-se às eleições autárquicas com um projeto coletivo
que resulta da sua experiência, convicções e proximidade com as populações. Afirmamos os valores de Abril e do Poder Local Democrático
com determinação e confiança. O programa acolhe ideias, propostas e
vontades provenientes dos contactos com os diferentes ativistas da nossa
comunidade, trabalhadores e população, construtores de uma identidade coletiva, num evidente manifesto de apoio para com este projeto.
Pelo trabalho desenvolvido com coerência e no renovado apoio das
populações; pela honestidade com que nos colocamos perante os desafios que assumimos; pela competência que afirmamos no que fazemos e realizamos; estar ao lado da CDU é estar ao lado da defesa
do poder local com responsabilidade e credibilidade, é dar força à luta
pela reposição das Freguesias retiradas ao povo e pela inequívoca garantia da defesa dos serviços públicos e do acesso à saúde, à educação, à cultura, ao desporto, à mobilidade e à proteção social.

EDUCAÇÃO

Dar continuidade aos protocolos de delegação de competências da
CMA nas JF, garantindo a manutenção de todo o parque escolar e trabalhar na realização de melhoramentos e valorização dos espaços lúdicos e de recreio dos estabelecimentos de ensino a cargo da autarquia.
Exigir do Governo a construção do pavilhão desportivo da Escola Secundária Francisco Simões, a requalificação da Escola Secundária António Gedeão, a requalificação da EB 2,3 da Alembrança e o reforço
dos meios técnicos e humanos das escolas.
Reforçar a ligação com a comunidade educativa (Docentes, Não Docentes, Alunos, Encarregados de Educação e Associações de Pais).
Acompanhar o funcionamento das unidades de multideficiência nas
escolas e exigir do Governo os meios técnicos necessários ao acompanhamento das crianças e jovens.
› Promover iniciativas de Educação Cívica.
› Prosseguir com a realização das iniciativas:
• Concurso Abril Sempre Vivo
• Junta de Portas Abertas
• Dia Mundial da Criança
• Jogos Tradicionais
• Vem aprender a andar de bicicleta
• Concurso de Desenho do Calendário
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• Concurso de Fotografia - Olhar o Laranjeiro e o Feijó
• Concurso de Decorações de Natal
• Concurso de Máscaras
• Canções Populares Infantis nas Escolas
• Dança nas Escolas
• Oficinas de Teatro
• Sorriso de Natal – Teatro nas Escolas
• Projetos de sensibilização ambiental – Eco-Escolas e Eco-Freguesia.

ACÇÃO SOCIAL, SAÚDE, QUALIDADE
DE VIDA, PARTICIPAÇÃO E INFORMAÇÃO

Continuar a exigir do Governo:
• A reposição das freguesias do Laranjeiro e Feijó.
• A construção do Centro de Saúde no Feijó, exigido pelas
populações, em terreno cedido pela CMA.
• A contratação de médicos e enfermeiros de família (nas duas
freguesias existem mais de 20.000 utentes sem médico de família).
• O reforço de efectivos na Esquadra da PSP do Laranjeiro e Feijó e
do Programa Escola Segura, investindo no policiamento de proximidade.
• A reabertura de uma Estação de Correios no Feijó.
• A dotação dos balcões da CGD dos meios humanos que
garantam uma mais rápida resposta aos utentes.
› Promover, de forma activa, o trabalho em parceria com a CMA
e outras instituições, nos bairros sociais, e reforçar a ligação
e o apoio às Instituições de Solidariedade Social.
› Apoiar o funcionamento do Centro Local de Apoio e Integração
do Imigrante (CLAII).
› Manter os protocolos de apoio aos Bombeiros do Concelho.
› Promover com a PSP acções direccionadas à segurança
da população sénior e apoio à vítima.
› Reforçar o trabalho de proximidade, através de visitas regulares
do órgão executivo às diversas zonas das freguesias e promover
o envolvimento das populações.
› Manter as reuniões descentralizadas da Assembleia das Freguesias.
› Continuar a publicação regular do Boletim Informativo.
› Reforçar o investimento efectuado em tecnologias de informação
para promoção da proximidade entre a Junta e a população.
› Manter uma política de recursos humanos de promoção
da melhoria das condições de trabalho, da segurança
e da valorização profissional dos trabalhadores das freguesias.
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CULTURA, DESPORTO, JUVENTUDE
E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

› Reforçar a ligação com o Movimento Associativo / Instituições,
nomeadamente na promoção de iniciativas e no apoio aos seus projectos.
› Realizar protocolos com os agentes culturais, desportivos
e associativos das Freguesias e do Concelho.
› Promover a oferta de iniciativas culturais (Cantar as Janeiras, Carnaval,
Arraiais Populares, Magusto S. Martinho, Quadra Natalícia, Semana
Cultural, Teatro de Rua do Festival de Almada, Sementes – Festival de
Teatro para o Pequeno Público, Encontro de Folclore, Encontro de Cante
Alentejano, Feira da Diversidade Cultural, Mostras e Feiras Temáticas).
› Promover visitas guiadas às freguesias, destacando o património
natural e edificado.
› Continuar a comemorar as datas históricas: Dia Internacional
da Mulher, 25 de Abril, Dia Internacional do Trabalhador, Dia
Internacional da Criança, os Aniversários das Freguesias.
› Apoiar a edição de publicações sobre a memória das freguesias
do Laranjeiro e Feijó, valorizando a história e o património.
› Exigir ao Poder Central a requalificação do polidesportivo
do Núcleo Cultural Convívio e de Recreio do Alfeite.
› Articular com a CMA a requalificação e melhorias das Sedes
e Equipamentos das Associações e Colectividades.
› Organizar os Jogos Desportivos das Freguesias, bem como outros
eventos no plano da acção desportiva, promovendo uma vida
saudável e a dinamização da utilização dos polidesportivos.
› Reforçar a Rede de Ginásios ao Ar Livre para a prática desportiva informal.
› Reforçar a participação no Fórum Municipal da Juventude,
divulgando-o junto das diversas organizações de jovens e criar uma
maior ligação ao Centro Juvenil de Santo Amaro.

REDE VIÁRIA E TRANSPORTES

› Continuar a trabalhar com a CMA no sentido de:
• Melhoria da iluminação pública.
• Reavivar a pintura das passadeiras e lugares de estacionamento.
• Instalar avisos sonoros nos equipamentos semafóricos.
• Promover a segurança rodoviária adaptada a cada zona.
• Substituir ou implementar sinalização rodoviária.
• Acompanhar o processo de colocação de abrigos de passageiros.
• Garantir a mobilidade de todos, com a requalificação dos passeios
e a redução das barreiras arquitectónicas com o rebaixamento
de lancis e a instalação de corrimãos nos locais de mais difícil acesso.
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› Exigir às entidades competentes a reorganização do estacionamento
na Avenida 23 de Julho no âmbito do ordenamento pedonal
› Exigir do MST a melhoria dos sistemas semafóricos, garantindo
a segurança dos peões e a fluidez do trânsito rodoviário.
› Exigir aos TST e às entidades competentes uma rede de transportes
públicos que satisfaça as necessidades da população.
› Junto do Governo, continuar a exigir:
• O alargamento do passe social ao MST e à Fertagus sem
custos acrescidos e a preços socialmente justos, potenciando
o uso do transporte público;
• A desclassificação do troço da A2, entre Corroios e a Cruz
de Pau, e criar novos acessos à Auto-Estrada;
• A construção da estação de comboio em Vale Flores;
• A extensão da rede do MST à Costa da Caparica e a conclusão
das restantes fases previstas de ligação ao Seixal e ao Barreiro;
• Dinamizar acções de sensibilização para a segurança rodoviária.

PLANEAMENTO URBANISTICO, AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
› Manter os protocolos de delegação de competências com a CMA:
• Na recolha de monos e aparas de jardim, negociando com
a CMA o reforço de equipamentos e meios humanos e estimular
o uso dos números de telefone gratuitos;
• Na ocupação da via pública;
• Na manutenção dos recintos desportivos descobertos;
• Na manutenção do Mobiliário Urbano (pintura de muros,
pilaretes, baias e bancos).
› Manter o serviço de recolha de entulho de pequenas obras.
› Reivindicar junto da AMARSUL a colocação de novos ecopontos
e uma melhor recolha e limpeza da envolvente dos existentes.
› Pugnar pela melhoria da limpeza urbana.
› Manter os postos de atendimento dos SMAS.
› Acompanhar a intervenção da CMA na requalificação urbanística
da Quinta do Chegadinho, Quinta do Rato e Quinta de Sto. António.
› Dinamizar acções de sensibilização ambiental, nomeadamente em
articulação com a comunidade escolar.
› Em articulação com a CMA aumentar a oferta de parques infantis
que incluam espaços de jogo e recreio adaptados.
› Dinamizar as actividades económicas em parceria com os agentes locais.
› Apoiar a realização de eventos nos espaços públicos, nomeadamente
a apresentação de teatro de rua, música, performance, dinamizando
os parques, as praças e os largos das freguesias.

ALMADA CDU

CAMINHO DE SUCESSO
LARANJEIRO E FEIJÓ

!

.06

PROGRAMA
ELEITORAL DA CDU
2017-2021

CANDIDATOS

ANABELA RAPOSO
EDUCADORA
PCP

BRÁS BORGES
TÉC. DE MANUTENÇÃO
PCP

LUÍS PALMA
PROFESSOR
PCP

MARIA ISABEL FERRO LUÍS COELHO
ARQUITETA PAISAGISTA DES. GRÁFICO
PCP
PCP

VASCO GONÇALVES CÁTIA GAUDÊNCIO
INFORMÁTICO
PROFESSORA
PCP
PCP

MANUEL VERDUGO
JURISTA
PCP

ALDA MOTA
ADMINISTRATIVA
PCP

HUGO GALEGO
ESTUDANTE
PCP

LAURA CARVALHO IRINA PEREIRA
ASSISTENTE TÉCNICA SOCIÓLOGA
PCP
IND.

MARCO SARGENTO
ASSISTENTE TÉCNICO
PCP

ANA SIMÕES
CONTABILISTA
PCP

CARLOS FERNANDES DÉBORA CARRASCO AMÉRICO TEIXEIRA
ANALISTA INFOR.
ESTUDANTE
ESTOFADOR
PCP
IND.
IND.
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JOSÉ GODINHO
PROFESSOR
PCP

HELENA ALMEIDA
TÉCNICA EDUCAÇÃO
IND.

ANTÓNIO CRISTO
BANCÁRIO
PCP

CLÁUDIA FERREIRA
ASSISTENTE TÉCNICA
PCP

DORA IVA
GESTORA CLIENTES
PCP

HENRIQUE VIDAL
TORNEIRO MECÂNICO
IND.

JOSÉLIA XAVIER
OPERÁRIA TEXTIL
PCP

ANDRÉ DELGADO
MOTORISTA
PCP

OTÍLIA FERREIRA
GESTORA PROJECTOS
PCP

ANA LUISA CAPELO MANUEL CUSTÓDIO ANTÓNIO CHARRUA
TÉCNICA SEGUROS
MILITAR REFORMADO SOLDADOR
IND.
PCP
PCP

DOMITÍLIA JESUS
COMERCIANTE
PCP

HÉLDER PASSINHAS EDDIE GUERREIRO
ASS. OPERACIONAL
MOTORISTA
PCP
PCP

MANUEL VIEGAS
SARGENTO REFOR.
PCP

ANTÓNIO FARINHA CARINA LEAL
TÉCNICO GÁS
EMPREGADA MESA
IND.
IND.

LEONOR GUIA
PROFESSORA
PCP

JOÃO CAVACO
TÉC. TELECO.
PEV

EDUARDO ARAÚJO
ENC.CONST. CIVIL
PCP
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