BELÉM
POR UMA LISBOA COM VIDA

PELO DIREITO
À CIDADE

Ao longo do mandato autárquico de 20172021, na defesa de uma Freguesia de Belém
para todos, a CDU na Freguesia fez a
diferença, nomeadamente pela intervenção
e atividade desenvolvida na Assembleia
de Freguesia em defesa dos interesses da
população.

deixando de rejeitar todas as delegações
de competências que não devem ser
responsabilidade das freguesias, mas sim
do município, assim como exigindo os meios
financeiros necessários à concretização das
delegações de competências já ocorridas.

No desenvolvimento da sua intervenção na
Assembleia de Freguesia, o eleito da CDU
defendeu:

• a defesa da Escola Pública, da qualificação
da rede escolar local e dos restantes serviços
públicos, estabelecendo contactos para
auscultação das Associações de Pais,

• a valorização da Assembleia de Freguesia
como espaço de intervenção política local na
defesa dos interesses das populações,
• a defesa de maior transparência nos
processos de delegação de competências
da CML para a Junta de Freguesia não

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

• a defesa de uma política de habitação
que garanta a todos, sem discriminações, o
acesso à habitação na freguesia. atenção,
com especial incidência no combate ao
despovoamento da cidade e na necessidade
de criar condições para o retorno da Lisboa
popular.
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DO CONJUNTO DE ATIVIDADES
E INTERVENÇÕES LEVADAS A CABO PELA
CDU NA FREGUESIA DE BELÉM, AO LONGO
DO PRESENTE MANDATO DESTACAMOS AS
SEGUINTES:
DEFESA DE TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO
DOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS (CDC):
Constituindo um pacote de financiamento
municipal importante para investimento
de qualificação da freguesia – uma verba
de 1.1 milhão de euros – a CDU defendeu
reiteradamente a implementação, por
parte da Junta de Freguesia, de processos
de transparência na programação e
implementação deste investimento. A atitude
de intransigência na disponibilização de
informação por parte da Junta, inviabilizou
que a Assembleia de Freguesia tivesse,
em tempo oportuno, conhecimento sobre
os investimentos integrantes do Novo
Contrato de Delegação de Competências.
Contrariamente ao que se exigia, a maioria
PSD/CDS na Assembleia de Freguesia passou,
sobre esta matéria, um cheque em branco à
Junta de Freguesia.

DEFESA DE UM MELHOR SERVIÇO DE
TRANSPORTE PÚBLICO NA CIDADE E NA
FREGUESIA:
O alargamento do Passe Social Intermodal
a todos os operadores, a todas as carreiras,
em todo o território da Área Metropolitana de
Lisboa (AML) constituiu um importante marco
na prestação do serviço de transportes públicos
da AML e traduz uma aposta renovada num
serviço público de qualidade capaz de dar uma
adequada resposta aos desafios da mobilidade
na região. O novo passe social representa
o maior avanço no serviço de transportes
públicos da AML ocorrido desde 1974. Foi
com particular alegria que o eleito da CDU
apresentou a proposta de saudação (aprovada)
sobre esta importante medida em favor de uma
política de transporte público que beneficiou
toda a população da região de Lisboa.
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