BENFICA
POR UMA LISBOA COM VIDA

PELO DIREITO
À CIDADE

TRABALHO · HONESTIDADE · COMPETÊNCIA

Os eleitos da CDU na Freguesia pautaram
o seu trabalho por uma oposição ativa,
responsável e construtiva na defesa dos
direitos e interesses da população e da
Freguesia.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Com a conivência e iniciativa dos seus eleitos,
o PS na Assembleia de Freguesia permitiu ao
executivo tomar como garante a aceitação,
sem discussão no principal orgão autárquico,
de protocolos com entidades públicas,
privadas e cooperativas. Isto é feito através
de autorização prévia genérica, anulando
assim a participação democrática das outras
forças politicas legitimamente eleitas pela
população.

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

ESPAÇO PÚBLICO, LIMPEZA E HIGIENE
URBANA
A degradação do espaço público, da higiene
urbana, dos espaços verdes/arvoredo e da
recolha de lixo é consequência da
descentralização de competências aceite por
este executivo sem quaisquer exigências dos
meios humanos e técnicos necessários.
A CDU alertou e denunciou estes problemas,
propondo logo em 2017 medidas como a
construção de ecopontos subterrâneos,
de Moloks, bem como a aquisição de mais
contentores e reforço das equipas afetas
a estes serviços.
MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Questionando responsavelmente os critérios
de atribuição de apoios às diversas entidades,
a CDU considera manifestamente insuficientes
as verbas atribuídas para a dinamização e
crescimento do movimento associativo
reivindicando um acompanhamento mais
eficaz nesta área.
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ESTACIONAMENTO E MOBILIDADE
Congratulando-se com a conquista do passe
social intermodal luta de muitos anos das
populações, a CDU continuou a defender a
implementação de medidas de promoção do
transporte público, através de uma oferta
adequada e de qualidade e da redução dos
preços dos títulos de transporte na cidade.
Alertou para a falta de estacionamento
e defendeu a criação de mais lugares.
Manteve a exigência de um estudo da
situação na Freguesia, previamente à decisão
da entrada da EMEL, tal como recomendado
pela Assembleia Municipal e do consenso da
população.
Manifestou-se contra a forma como o PS
viabilizou a entrada da EMEL na Freguesia,
dando o dito por não dito, sem que isso
viesse contribuir para resolver o problema
da falta de estacionamento. A CDU foi a
única força politica na freguesia a opôr-se
à entrada da EMEL e ao acordo PS/BE que
permitiu o aumento do número de zonas de
estacionamento pago na sem a criação de
lugares de estacionamento.
RECURSOS HUMANOS
Durante o último mandato continuámos
a assistir à precarização dos vínculos
laborais numa freguesia com um dos
maiores orçamentos da cidade. Perante
esta situação a CDU exigiu o cumprimento do
PREVPAP e denunciou o excessivo recurso a
trabalhadores com vínculo precário na Junta
de Freguesia.

LAR DE IDOSOS
A CDU continuou a reivindicar a urgência
da construção de um Lar para idosos na
Freguesia, promessa protelada em todas as
campanhas eleitorais e nunca cumprida.
MERCADO DE BENFICA
Ouvimos a população, os comercientes,
identificámos problemas, necessidades
e expetativas. Reivindicámos a criação de
mais estacionamento nas zonas envolventes,
e defendemos a concretização dos projetos
relativos à intervenção no Mercado de Benfica
sem a descaracterização do mesmo.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
A CDU foi das primeiras forças políticas
a exigir uma Biblioteca Municipal para a
Freguesia, manteve intransigentemente esta
reivindicação, questionando a Junta quanto à
sua intervenção no sentido de a concretizar.
TABELAS E PREÇOS
A CDU considerou injustos e denunciou os
aumentos de diversos preços propostos pelo
PS para acesso a servíços essenciais em ano
de pandemia.
HABITAÇÃO
A CDU propôs a alteração ao Regime de
Arrendamento Urbano para evitar os despejos
na cidade. Alertou por diversas vezes a
degradação das habitações do Bairro da
Boavista.
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