
LUMIAR
POR UMA LISBOA COM VIDA 

PELO DIREITO 
À CIDADE

PRESTA-CONTAS

A CDU SEMPRE ACOMPANHOU E APOIOU 
AS JUSTAS REIVINDICAÇÕES DOS 
MUNÍCIPES NA FREGUESIA, DEU A CARA 
PELA DEFESA DO SEU 
DESENVOLVIMENTO, PUGNANDO PELA 
DEFESA DA QUALIDADE DE VIDA DE 
QUEM NELA RESIDE, ESTUDA E 
TRABALHA. NO APOIO DAS LUTAS DOS 
TRABALHADORES DOS SECTORES DA 
SAÚDE, DA EDUCAÇÃO, DOS 
TRANSPORTES, ENTRE OUTROS POR 
MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, 
DIREITOS, RESPEITO E DIGNIDADE DAS 
SUAS PROFISSÕES, CONDIÇÃO BÁSICA E 
ESSENCIAL PARA A QUALIDADE DO 
DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. 

Neste contexto de pandemia apelou à 
diversificação na produção e aquisição de 
vacinas para o combate à Covid-19, de 
acordo com as normas reconhecidas pela 
OMS, potenciando uma vacinação mais 
célere que garanta a proteção da 
população. 

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

Ao terminar o mandato autárquico 2017-2021, 
os eleitos da CDU na Freguesia do Lumiar 
prestam contas do trabalho realizado, entre 
inúmeras outras iniciativas e contactos 
destacam-se estas principais ações e 
reivindicações:

SAÚDE

No Lumiar, pode referir-se a progressão da 
luta por um reforço dos cuidados de saúde 
primários. A defesa dos muitos utentes sem 
médico de família e da dignidade nas 
condições de atendimento, que leva décadas 
de atraso. Foram conseguidos alguns 
progressos com a implementação das novas 
instalações, no recinto do Hospital Pulido 
Valente, que alberga 2 Unidades de Saúde 
Familiar que anteriormente ocupavam um 
edifício de habitação adaptado, mas sem as 
necessárias condições de acessibilidade, 
estando ainda em construção um novo 
edifício para alojar outro centro de saúde no 
Alto do Lumiar, o qual deverá substituir a 
chamada “extensão da Charneca” localizada 
num espaço com enormes limitações em 
Camarate (Loures).



HABITAÇÃO

O direito à habitação está consagrado no 
art.º 65º da Constituição da República 
Portuguesa. A CDU Defendeu a revogação 
da denominada Lei das rendas, pela 
revisão do Regime Jurídico do 
Arrendamento Urbano e do Regulamento 
do Regime de Acesso à Habitação 
Municipal e pelo reforço da Linha ‘SOS 
Despejo’ para disponibilização de mais e 
melhor habitação pública e arrendamento 
habitacional justo. Na Freguesia tem 
defendido a reabilitação do parque 
habitacional, o realojamento dos 
munícipes com habitação precária e 
degradada, como no caso do Bairro da 
Cruz Vermelha contactando e apoiando 
Associações de residentes e a constituição 
de novas Associações de Moradores. 

TRANSPORTES E MOBILIDADE

A CDU opôs-se à concretização da rede 
circular do Metropolitano, exigindo a 
priorização da expansão a zonas de forte 
densidade habitacional e de procura, 
garantindo um sistema integrado com os 
restantes operadores, com acesso direto 
dos passageiros das Linha Amarela e 
Verde ao centro da cidade, sem o 
consequente transbordo na Estação do 
Campo Grande.

SISTEMA EDUCATIVO E ATIVIDADES 
CULTURAIS

Foram realizadas na freguesia visitas às 
instalações de todos os JI’s e EB 1ºciclo, em 
conjunto com a nossa Vereação na CML, 
para acompanhar e expressar apoiou às 
reivindicações da comunidade escolar 
relativas à degradação do edificado na 
EB2/3 do Alto do Lumiar e na Secundária 
do Lumiar, exigindo as suas remodelações 
ou mesmo reconstruções, o que até ao 
momento não foi concretizado.

ASSOCIATIVISMO, ATIVIDADES LÚDICAS 
E DESPORTIVAS

Apoiou a construção de novos 
equipamentos desportivo municipal, 
piscina, campo de jogo (Alto da Faia), a 
inclusão de jogos tradicionais, pistas de 
skate e apoios aos festejos populares. 
Defendeu a promoção de linhas de apoio 
dirigidas às associações e coletividades 
para a melhoria das suas sedes, 
instalações de apoio e equipamentos. 

AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Defendeu a renovação dos postos de 
limpeza e de higiene urbana na Freguesia, 
a colocação de novos ecopontos 
subterrâneos. Exigiu mais recursos e meios 
humanos indispensáveis para a 
manutenção dos circuitos de recolha de 
dejetos urbanos e da limpeza da 
Freguesia, em geral.
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