
PENHA DE FRANÇA

POR UMA LISBOA COM VIDA

PELO DIREITO  
À CIDADE

melhorar cada bairro, em especial os mais 
esquecidos, para reivindicar apoios para as 
associações e colectividades, pelo bem-estar 
dos animais e por um ambiente que nos 
garanta qualidade de vida no presente e no 
futuro, pela reabertura da nossa piscina.
E, muitas vezes sozinhos, tomámos posição 
face à gestão do Executivo PS, tentando 
minimizar o impacto das suas opções que, 
por norma, não têm em consideração o 
interesse da população.

A nossa actividade em números

- Requerimentos: 42
- Moções: 16
- Iniciativas: 12
- Recomendações: 9
- Votos: 9

Partidos/Requerimentos

- BE: 3
- PSD: 5
- PAN: 17
- CDS-PP: 21
- CDU: 42

Bem-vindos ao Presta Contas dos 
eleitos da CDU na Freguesia da 
Penha de França. Aqui, damos 
a conhecer muito do trabalho 
realizado ao longo destes quatro 
anos, com o objectivo de melhorar 
a qualidade de vida de quem cá 
vive e trabalha.

Momentos e propostas, as marcas 
que nos distinguem

Durante 4 anos, a acção dos eleitos da 
CDU foi uma constante. Na defesa dos 
trabalhadores da Junta de Freguesia, na 
exigência de limpeza das nossas ruas e de 
melhor espaço público, onde coexistam 
lugares de estacionamento e espaços 
verdes e de lazer. Nas propostas feitas para 



Estacionamento, espaços verdes e 
de lazer, equipamentos, bairros

A CDU combateu os erros da reforma 
administrativa que levou à extinção da
Freguesia de São João e à sobrecarga de 
funções das Juntas de Freguesia sem os
recursos adequados. Falta de limpeza das 
ruas e os poucos espaços verdes
existentes deixados ao abandono são 
algumas das consequências desta reforma.
Defendemos sempre mais e melhor espaço 
público, sugerindo o aproveitamento de
terrenos expectantes da Freguesia, seja 
para estacionamento, seja para a criação 
de áreas de lazer, tão escassas na nossa 
Freguesia. 
Exigimos a reabertura da Piscina da Penha 
de França, pública, para todos e a sua
manutenção na esfera da Câmara Municipal.
Acompanhámos e fizemos propostas 
para que a Quinta do Lavrado, o Bairro 
Horizonte, o Bairro de Santo António, 
o Alto da Eira e todos os bairros da 
Freguesia fossem tratados por igual e com 
a dignidade devida, nunca esquecendo a 
antiga Freguesia de São João!

Bem estar animal e ambiente

Foram inúmeras as propostas da CDU para 
garantir uma Penha de França mais
sustentável. Propusemos a criação e 
alargamento de pontos de recolha de 
resíduos como cortiça, pilhas e óleos, 
e sensibilizámos a população para a 
entrega de medicamentos nas farmácias.
Defendemos a manutenção e cuidados 
das árvores da Freguesia, denunciando os 
abates feitos. Foi também preocupação 
da CDU garantir que humanos e 
animais possam conviver em harmonia, 
apresentando propostas dirigidas a animais 
de companhia ou até pela necessidade de 

um controlo ético da população de pombos 
em meio urbano.

Trabalhadores da Junta

Os trabalhadores da Junta de Freguesia 
puderam e podem contar com a CDU.
Denunciámos e interrompemos os 
despedimentos após as eleições de 2017, 
em que o Executivo PS descartou pessoas 
essenciais ao serviço público que deve 
prestar. Estivemos sempre presentes para 
combater o trabalho precário e para 
exigir direitos, como o pagamento de 
suplementos, e condições de trabalho de 
quem tanto faz por todos os moradores.

Com os mandatos que 
lhe foram confiados 
pela população, a 
CDU disse: Presente!

cdu.penhadefranca@gmail.com
facebook.com/FreguesiaMelhor


