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POR UMA LISBOA COM VIDA 

PELO DIREITO À CIDADE 
 
 
 

O lema que encabeça o trabalho autárquico 
da CDU – Trabalho, Honestidade, 
Competência – não é usado em vão. 
Os eleitos da CDU têm uma forma própria de 
estar na política: 
 Trabalhando, ao colocar os seus esforços 

ao serviço das populações locais; 
 Honestamente, o que constitui um factor 

de credibilidade e é amplamente 
reconhecido; 

 Com competência: os autarcas CDU têm 
obra para mostrar e, quando em minoria, 
não desistem de lutar pelas suas 
propostas. 

Os autarcas CDU são um colectivo de milhares 
de mulheres e homens, com filiação partidária 
ou independentes, mas que tomam partido 
em defesa das soluções para os problemas 
locais. 
Em Lisboa e, em particular, em Alcântara, no 
mandato 2017-2021, os eleitos da CDU 
distinguiram-se pelo seu trabalho e pelas 
opções que foram tomando – colocado-se 
sempre do lado das pessoas – nas mais 
diversas áreas. 
Aproximando-se o termo de tal mandato, aqui 
se prestam contas de algum do trabalho 
desenvolvido.
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MOBILIDADE. A adopção do passe social 
alargado a todos os operadores e a preço 
reduzido só foi possível com a luta dos utentes 
e a iniciativa política da CDU. Agora urge 
continuar a luta pela extensão do Metro, 
passando por Alcântara, com destino à zona 
ocidental da cidade. 
A política de mobilidade para a cidade e para a 
freguesia tem que estar centrada na oferta de 
transportes públicos de qualidade, regulares e 
confortáveis. 
Porque melhor é possível, Alcântara pode 
contar com a CDU para lutar por mais e 
melhores transportes públicos! 
 

HABITAÇÃO E URBANISMO. As autarquias, 
incluindo as Freguesias, não se podem alhear 
da concretização do direito à habitação. 
Alcântara não está imune às pressões da 
especulação imobiliária, de que é exemplo o 
projecto “Rivart”, condomínio de luxo já em 
construção. Isto enquanto o direito à 
habitação condigna é uma miragem para 
muitas famílias, como foi recentemente 
testemunhado pelos eleitos da CDU no Bairro 
Quinta do Cabrinha. 
Porque melhor é possível, Alcântara pode 
contar com a luta da CDU para que todos 
tenham onde morar com dignidade!

Pela proximidade que tem 
aos cidadãos, cabe à Junta de 
Freguesia ser intransigente 
na luta pela melhoria das 
condições de vida e de 
trabalho dos seus fregueses. 
 
É neste contexto que os 
eleitos da CDU defendem 
uma POLÍTICA AMBIENTAL que 
valorize o espaço público, 
incluindo os espaços verdes, 
e a vida nos bairros. 
 
Para o efeito, entre outras 
medidas, é necessário o 
APOIO AO COMÉRCIO LOCAL, o 
qual constitui uma âncora de 

uma freguesia viva e 
dinâmica. 
 
A CDU entende que deve 
existir uma rede local de 
apoio social, na qual 
desempenham um papel 
fundamental as INSTITUIÇÕES 

SOCIAIS SEDIADAS NOS BAIRROS e 
que devem poder contar com 
o suporte da autarquia. 
 
A par de tais instituições, a 
CDU valoriza o trabalho das 
COLECTIVIDADES, em especial 
pelo que fazem pela 
promoção do DESPORTO, pela 
integração dos JOVENS e na 

manutenção de tradições e 
pelo fomento à CULTURA. 
 
Alcântara não pode esquecer 
os seus IDOSOS, garantindo-
lhes condições para 
envelhecer com qualidade de 
vida. 
 
No outro extremo, a 
freguesia tem que ser amiga 
das CRIANÇAS E DOS SEUS PAIS, 
assegurando a existência de 
creches e locais de lazer. 
 
Porque melhor é possível, 
Alcântara pode contar com a 
CDU para estas lutas! 


