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André Cid Lauret, arquiteto, vive em Algés desde que nasceu, há 43 anos. 

Tem participado em grupos comunitários e associativos locais: Linda-a-
-Velha em Transição (Centro Comunitário), Fábrica de Alternativas, De-
safiar Algés, Evoluir Oeiras, entre outros. 

Sempre questionou de que forma é que o desenho urbano pode me-
lhorar a vida das pessoas. Faz habitualmente as deslocações a pé ou de 
transporte público, privilegiando o comércio local. Deu aulas de danças 
tradicionais como voluntário numa universidade sénior, e dinamiza bai-
les nas ruas.

Estão aprovadas 21 torres de 14 pisos, a primeira já em construção 
em frente ao Parque Urbano de Miraflores? São mais de 900 apar-
tamentos numa gigantesca muralha de Betão. Também na Foz do 
Jamor na Cruz Quebrada, está prevista a construção de 5 torres 
em zona de galgamentos marítimos.

São apenas 2 exemplos de mau urbanismo que queremos ten-
tar travar, pois representam uma ameaça à qualidade de vida 
numa União de Freguesias com vias de trânsito saturadas, num 
dos Concelhos com maior densidade de construção do país.

SABIA QUE:



EVOLUIROEIRAS2021.PT

carla 
castelo
CABEÇA DE LISTA
À CÂMARA  MUNICIPAL

mónica
albuquerque
CABEÇA DE LISTA
À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

EVOLUIR
OEIRAS

SOMOS A ALTERNATIVA
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PROPOSTAS PARA A UNIÃO DE FREGUESIAS ALGÉS, 
LINDA-A-VELHA E CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO

EVOLUIR 
É AGORA

URBANISMO
-  Condicionar a construção de novas urbanizações, dando 

prioridade à reabilitação do edificado existente.
-  Valorizar o património arquitetónico cultural e ambiental.
-  Aumentar áreas arborizadas, espaços verdes e áreas permeá-

veis.
-  Melhorar a qualidade dos espaços públicos para revitalizar o 

comércio local e de rua, dando primazia ao peão. 
-  Criar ruas e praças seguras para as crianças brincarem, es-

paços de encontro intergeracional e de promoção de diversas 
atividades culturais.

- Reabilitação do mercado de Linda-a-Velha

MOBILIDADE E TRANSPORTES
-  Dialogar com as operadoras de transportes para melhorar as 

redes e horários: Aumentar frequências e estender carreiras.
-  Melhorar o serviço do COMBUS na frequência e criar uma 

ligação ao Hospital de S. Francisco Xavier. 
-  Promover a existência de uma rede de ciclovias, começando 

por fazer a ligação às escolas e aos terminais de transportes.

CULTURA E PROXIMIDADE
-  Trabalhar com clubes desportivos e outras instituições para 

potenciar as suas ações junto da população.
-  Fomentar a cultura em parceria com associações e escolas 

dinamizando actividades regulares nas ruas e praças: Música, 
bailes, cinema, teatro, etc.

-  Reabilitar e disponibilizar os espaços pertencentes à União de 
Freguesias que estão fechados.

-  Promover encontros de celebração da diversidade, incluindo 
comunidades de imigrantes e minorias, divulgando as suas 
culturas. 

-  Envolver, estimular e respeitar a participação das pessoas e 
associações de moradores na conceção e melhoranto dos 
projetos importantes para a qualidade de vida da população.

AMBIENTE
-  Cumprir as boas práticas de manutenção e de poda, e garan-

tir o controlo das espécies invasoras.
-  Cooperar e apoiar projetos que promovam a biodiversidade, 

as hortas urbanas e a Permacultura.
-  Incentivar a transformação dos quintais em hortas particu-

lares. 
-  Defender a requalificação das praias para uso balnear e des-

poluir e aproximar da população das ribeiras. 
-  Defender políticas de controlo, saúde e defesa dos direitos 

dos animais.

SOCIAL
-  Trabalhar em parceria com instituições de apoio aos idosos e 

pessoas carenciadas.
-  Reforçar o apoio à saúde mental.
-  Criar uma loja/oficina solidária que promova a troca de bens 

e serviços e receba doações de roupas, móveis e objetos para 
serem revendidos ou doados.


