
TRABALHO, HONESTIDADE E COMPETÊNCIA

O período que antecedeu a pandemia foi 
marcado pelo contacto junto dos moradores 
e trabalhadores da freguesia:

— Junto do movimento associativo, reu-
nindo com a associação «Os Torpedos»; 

— Em visita e reunião com o Centro de For-
mação Profissional da Indústria Têxtil, Ves-
tuário, Confecção e Lanifícios Modatex;

— Em visita aos bairros da freguesia, em 
particular ao bairro Grandela, onde junto dos 
moradores verificámos as dificuldades de 
acesso dos bombeiros e recolha do lixo, e ao 
Bairro do Calhau, que, pela sua localização 
periférica, se ressente com o encerramento 
do espaço saúde e se debate com a insufi-
ciência de transportes, desde logo pela ma-
nutenção do horário da carreira 770;

— Junto dos trabalhadores das Torres de 
Lisboa com quem verificámos dificuldades 
causadas pela concessão do estacionamen-
to na zona pela EMEL, a falta de alternativas 
ao uso do carro, pela insuficiente oferta de 
transportes públicos, pela localização distan-
te da paragem de autocarro e pela falta de 
abrigo para os utentes;

— Ainda devido aos problemas causados 
pela concessão de zonas de estacionamento 
à EMEL reunimos com professores e auxilia-
res da EB1 das Laranjeiras, onde ficou mani-
festo o descontentamento destes, pela colo-
cação de parquímetros naquela zona. Mais 
uma vez a falta de transportes públicos de 
qualidade que assegure a deslocação destes 
profissionais para o local de trabalho, muitos 
deles residentes fora do concelho de Lisboa, 
obriga ao uso de viaturas.

INTERVENÇÃO DA CDU NA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Os últimos quase 4 anos cumpridos do último mandato, com apenas  

uma eleita da CDU na Assembleia de Freguesia de São Domingos de Benfica, 
deixam clara a importância de continuar a defender alternativas que 
assegurem maior qualidade de vida à comunidade. Fazemos uma avaliação 
positiva do trabalho desenvolvido, com honestidade e competência, na 
defesa dos interesses da população.

SÃO DOMINGOS DE BENFICA



INTERVIR AO LADO DAS POPULAÇÕES

A identificação destas, e outras situações, 
um pouco por toda a Área Metropolitana de 
Lisboa esteve na origem do alargamento 
do passe social intermodal e na redução do 
seu custo, só foi possível pela luta das po-
pulações e a iniciativa da CDU. O contacto 
com os moradores e trabalhadores de São 
Domingos de Benfica confirma a importân-
cia de garantir uma oposição construtiva na 
defesa dos seus interesses e direitos.

Ao longo do mandato debatemo-nos tam-
bém pelo fim do trabalho precário para os 
trabalhadores da Junta de Freguesia de São 
Domingos de Benfica, contratados sob o re-
gime de avença, exigindo a sua integração 
no quadro, através da criação de postos de 
trabalho efectivos. Verifica-se que o quadro 
de pessoal não passa de uma lista de inten-
ções de contratação de recursos humanos, 
que não se concretiza. Dos sessenta e nove 
postos de trabalho previstos para 2020 fo-
ram preenchidos dois. Esta situação reflec-
te-se directamente em áreas tão centrais 
como a higiene urbana e a manutenção dos 
espaços públicos. 

É necessária a valorização do espaço pú-
blico, do reforço da iluminação à higiene ur-
bana e urgente controlo de pragas;

É necessária a manutenção dos espaços 
verdes;

É urgente a colocação de bandas sono-
ras para a redução da velocidade automóvel 
junto às passagens de peões de acesso ao 
Centro de Saúde de Sete Rios, na Conde de 
Almoster.

A CDU, ao longo de mais de quatro dé-
cadas de democracia, tem sido uma força 
política de intervenção autárquica norteada 
pelos mais elevados padrões de cidadania, 
defesa dos interesses das populações e ges-
tão exemplar dos dinheiros públicos.

Continuaremos a ser uma oposição res-
ponsável e atenta em nome da:

— Gestão democrática baseada na partici-
pação popular;

— Valorização dos trabalhadores das au-
tarquias, dos seus direitos e condições de 
trabalho;

— Qualificação do espaço público.
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