
FUTURO DE CONFIANÇA

TRABALHO,
HONESTIDADE,
COMPETÊNCIA

PRESTA-CONTAS

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

SÃO VICENTE

A CDU acompanhou, 
denunciou e tem 
propostas para São 
Vicente

CARREIRA 734.
E A PROMETIDA 
CARREIRA DE 
BAIRRO?

8 ANOS DE GESTÃO 
VEM A JUNTA FAZER 
AGORA TUDO 
AQUILO QUE NÃO 
FEZ DURANTE O 
TEMPO DO 
MANDATO.

HABITAÇÃO
Na nossa freguesia, se por um 
lado a Câmara se apressou a 
licenciar projetos  como a 
unidade turística no antigo 
Hospital da Marinha ou o 
condomínio Jardins da Glória 
entre outros, fazendo vista 
grossa às pressões e ameaças 
feitas aos moradores dessas 
zonas para serem expulsos, por 
outro lado deixa arrastar 
processos como o da Quinta do 
Ferro onde em pleno Séc. XXI há 
pessoas a viver sem água 
canalizada e em verdadeira 
degradação humana. 
Moradores e proprietários 
resistem a abandonar este 
espaço deixando-o à mercê da 
especulação imobiliária.
Tudo isto, com o objectivo de 
transformar o “coração da 
cidade” numa zona de hotéis e 
condomínios de luxo. 

Precisamos de habitação para 
quem cá mora e para quem 
quer regressar.

TTRRAANNSSPPOORRTTEESS
Carris - regresso do 734 às 
terças e sábados até às 18h no  
largo da Graça e regressar a 
Sta Apolónia após o 
encerramento da Feira da 
Ladra. Aos domingos fazer o 
percurso completo.

Uma carreira de bairro com um 
percurso que considere as 
necessidades e opiniões dos 
moradores.

info2021@lisboa.cdu.pt



OS ELEITOS DA CDU NA ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA PRESTAM CONTAS SOBRE O 
TRABALHO REALIZADO 

Os eleitos da CDU apresentaram, ao longo deste mandato, dezenas 
de propostas, recomendações, moções e declarações sobre os mais 
diversos problemas que afetam os moradores da nossa Freguesia. 

A CDU desenvolveu a sua intervenção, também na Freguesia de São 
Vicente, assente nos valores que nos têm norteado: honestidade e 
competência.

Centrámos a nossa atividade, em torno dos problemas existentes na 
áreas da - educação, saúde, reabilitação dos espaços verdes, 
melhoria de acessibilidades e transportes públicos, habitação, 
melhoria da informação aos fregueses e integração dos 
trabalhadores precários no Mapa de Pessoal, lutando pelo fim da 
precariedade na junta de freguesia. 

Criámos e desenvolvemos mecanismos de incentivo à participação 
dos moradores no Orçamento Participativo, onde foi aprovado um 
regulamento para a apresentação de projectos pelos moradores 
tendo acontecido apenas no primeiro ano do concurso.

Nos espaços verdes e na saúde, garantimos a não privatização dos 
serviços da freguesia. Garantimos e reclamámos o apoio ao 
movimento associativo. 

Nestas múltiplas intervenções destacamos neste tempo de 
pandemia a envolvência das colectividades na cedência dos espaços 
para que a população que não tem acesso a um computador, 
pudesse fazer-se ouvir nas assembleias de freguesia, onde os eleitos 
do PCP estavam presentes, garantindo assim que ninguém ficava 
excluído de apresentar os problemas da freguesia bem como as suas 
reivindicações.

POR UMA FREGUESIA PERTO DOS 
MORADORES.




