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Ana Durães Cardoso nasceu em 2001, em Sintra, e re-
side no concelho de Oeiras desde o início da sua vida.

Frequenta atualmente a licenciatura em História da 
Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, devido ao seu interesse 
pelo património, pela arte e, consequentemente, pela 
preocupação com a sua preservação e valorização.

Estudou piano na Academia de Música de Monte 
Abrãao, mas foi em Oeiras que fez e concluiu o ensino 
obrigatório e também realizou atividades desportivas, 
nomeadamente no Complexo de Piscinas do Jamor.

O seu interesse pela política começou no início da 

do-a a juntar-se ao Bloco de Esquerda, em 2020, 
e a dedicar-se a causas como o feminismo, o an-
tirracismo, o antifascismo e a luta pelos direitos 
humanos em geral. Os seus principais pontos 
de interesse são a educação, a cultura, a mo-
bilidade, o ambiente e a habitação jovem.
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MOBILIDADE 
E ESPAÇO PÚBLICO

-

encontra bem servida de transportes pú-
blicos. Defendemos autocarros mais fre-

Os passeios estreitos e com obstáculos, 
e a sua ausência em algumas localidades, 
bem como a falta de passeio em arrua-
mentos e estradas entre localidades, são 
uma área prioritária de intervenção, para 
garantir a mobilidade pedonal em confor-
to e segurança. A criação de vias pedonais 
próprias e seguras para ligação de loca-
lidades visa a promoção de uma mobi-
lidade mais sustentável e promoção da 
atividade física dentro da freguesia.

SAÚDE E APOIO SOCIAL 
Em Barcarena, encontramo-nos servidos 

por um centro de saúde que, apesar de 
-

ciente para atender às necessidades das 
pessoas, nomeadamente de pessoas da 
terceira idade. Perante a vulnerabilidade 
desta comunidade, defendemos a criação 
de centros de enfermagem para cuidados 
primários. Propomos também a criação de 
centros de dia para a população idosa.

EMPREGO, CULTURA 
E HABITAÇÃO 
Defendemos uma política de promoção 
e incentivo do comércio local, abran-
gendo todas as áreas, com especial 
atenção à tão esquecida cultura. De-
fendemos também a articulação da 
Junta com negócios locais, no âmbito 
do combate ao desemprego, a promo-
ção de eventos culturais com seleção 
por júri e a posterior articulação com a 
Câmara Municipal de Oeiras para políti-

cas fortes e concretas para combate ao 
desemprego.

Face à crescente especulação e centrali-
zação do próprio concelho, entendemos 
ser urgente a criação de medidas de pro-
moção de habitação acessível e também 
de mais habitação jovem dentro da fre-
guesia.

LIMPEZA E ORDENAMENTO 
DO TERRITÓRIO
Face às condições em que se encontram 
equipamentos e a própria via pública, lu-
tamos por um reforço da sua manuten-
ção e maior atenção e resposta face às 
queixas dos moradores. A limpeza das 
ruas e espaços verdes é também uma 

da ribeira de Barcarena, com a devida 
limpeza e manutenção, poderia propor-
cionar locais de lazer para os moradores 
e respetivas famílias.
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SOMOS A ALTERNATIVA

VOTA COLIGAÇÃO

PROPOSTAS-CHAVE 
PARA A FREGUESIA DE BARCARENA
“Defendemos que o incentivo ao comércio local deve ser uma prioridade, que a limpeza não é 
um luxo, que as vias pedonais que liguem as localidades de forma segura não são um sonho, 
que o nosso património e cultura merecem mais atenção.”

EVOLUIR 
É AGORA
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