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A CDU apresenta-se nestas eleições com um 
projecto para a cidade de Lisboa e para a freguesia 
do Beato muito distinto daquele que temos visto nos 
últimos anos, exigindo para todos o direito à cidade.
Apresenta-se no Beato com uma lista composta 
por gente das mais variadas áreas profissionais, 
idades e percursos de vida, gente que vive, que 
trabalha e intervém nesta freguesia.
Guiados pela consigna «trabalho, honestidade e 
competência» que marca a acção autárquica dos 

eleitos da CDU, interviremos sempre em contacto 
regular com moradores e trabalhadores, ouvindo 
queixas e preocupações e construindo propostas e 
soluções. Este é um projecto que põe também nas 
mãos de cada um a sua construção. 
Com a CDU na Câmara Municipal de Lisboa e na 
Junta de Freguesia do Beato, mais certo e seguro 
é esse espaço de participação democrática e 
popular, mais próxima estará essa cidade com vida 
e para todos que desejamos.
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Entre outras áreas onde há muito a fazer 
por esse direito à cidade, a CDU destaca:

HABITAÇÃO E PLANEAMENTO URBANO

Realizar o Plano de Reabilitação do Casal do 
Pinto, nas valências que contempla.
Construir e reabilitar habitação com renda 
acessível.
Concretizar a ligação da Picheleira a Chelas.
Criar um gabinete na Junta que ajude na 
resolução de problemas na habitação privada 
(reabilitação, pequenas obras, questões 
jurídicas). 
Habitação Municipal – Mais fiscalização e 
responsabilização da GEBALIS na resolução 
dos muitos problemas existentes com a 
participação dos inquilinos. 
Valorizar e recuperar as Vilas Operárias e 
acompanhar da situação da Vila Dias, agora 
que passou a património municipal em 
resultado da luta dos moradores.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

Eliminar as várias barreiras arquitectónicas 
que dificultam a vida às pessoas portadoras 
de deficiência e às pessoas com carrinhos 
de bebé, bem como assegurar a adaptação 
para cegos das vias e passadeiras.
Resolver os vários problemas de 
estacionamento na Picheleira e em Xabregas, 
através da construção dos silos e de Parques 
de Estacionamento, garantindo a segurança 
de pessoas e veículos. 
Carris – reforçar carreiras e horários, 
particularmente à noite e aos fins-de-semana, 
e potenciando mais ligações a outros meios 
de transporte garantindo ainda o acesso da 
população às USF Oriente e USF Monte Pedral, 
tirando proveito das Carreiras de Bairro.
Metro – exigir o funcionamento regular dos 
equipamentos na Estação de Metro das 
Olaias (escadas rolantes e elevadores).
Comboio – reabertura do apeadeiro de Chelas.
Criar interfaces que permitam conciliar a 
mobilidade suave como as bicicletas com 
outros meios de transporte público.

EDUCAÇÃO

Exigir a concretização das obras nas Escolas 
das Olaias e Luís António Verney, evitando uma 
maior degradação dos edifícios e melhorando as 
condições para os alunos e trabalhadores.
Terminar a retirada do amianto das Escolas das 
Olaias e Luís António Verney.
Desenvolver protocolos com as Escolas das 
Olaias e Luís António Verney nas mais diversas 
áreas (Música, Dança e Artes de Palco, Educação 
Física e Desportiva entre outras), envolvendo as 
comunidades.
Apoiar as necessidades concretas das escolas 
para minimizar o abandono escolar estabelecendo 
parcerias com associações da Freguesia.
Dinamizar programas de alfabetização de adultos.

CULTURA, DESPORTO  
E MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Dinamizar a Cultura na Freguesia, nomeadamente 
dando mais apoios às Colectividades e Movimento 
Associativo. 
Criar um espaço Cultural na Freguesia que 
contemple uma sala multiusos e uma Biblioteca.
Retomar as Jornadas de Desporto e Cultura, 
envolvendo o Movimento Associativo de base local.
Desenvolver actividades séniores na área da 
Cultura e do Desporto
Potenciar a utilização das piscinas municipais, tendo 
em conta a inexistência desse equipamento na 
Freguesia.

JUVENTUDE

Dar maior atenção e actividade ao Espaço Jovem 
com a criação de iniciativas, nomeadamente 
Torneios Desportivos e actividades culturais que 
envolvam toda a comunidade.
Criar espaços de participação regular da Juventude 
para a discussão de problemas e de iniciativas a 
desenvolver.
Alargar a participação nos Programas de Praia 
Campo.

HIGIENE E LIMPEZA

Garantir mais regularidade na recolha de resíduos, 
nomeadamente nas zonas de restauração.
Dinamizar campanhas de sensibilização para uma 
correcta utilização das eco-ilhas. 
Proceder à limpeza e lavagem das ruas com maior 
frequência.
Concretizar as obras, necessárias para eliminar os 
maus cheiros na ETAR de Chelas.
Disponibilizar sacos para apanhar dejectos caninos.

SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL

Melhor e mais segurança na Freguesia, com 
policiamento de proximidade.
Exigir maior combate aos focos de venda de 
substâncias ilícitas nalgumas zonas que põem em 
risco a segurança dos moradores. 
Garantir a prevenção dos incêndios através da 
limpeza das zonas de mato.
Exigir a construção do Quartel dos Bombeiros.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Adequar as instalações da Junta de Freguesia às 
necessidades da população e de forma que os 
trabalhadores possam prestar um melhor serviço.
Prestar informação aos moradores de forma mais 
regular, eficiente e transparente.
Defender os serviços públicos existentes na 
freguesia, e exigir a reposição daqueles que, 
entretanto, se perderam, nomeadamente os CTT.
Garantir que o novo Centro de Saúde serve os 
moradores da Freguesia e que tenha as valências 
necessárias para os moradores.

CENTROS DE DIA E LARES PARA A TERCEIRA IDADE

Construir Centros de Dia para os moradores da 
Freguesia, que dinamizem e estimulem actividades 
lúdicas e culturais, com envolvimento da 
comunidade.
Criação de Lares, tirando também partido do 
património municipal existente na Freguesia.

ESPAÇOS VERDES, AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

Desenvolver actividades na Mata da Madre de 
Deus, integrando a Quinta de Santa Catarina.
Criar mais espaços verdes e de lazer e plantar mais 
árvores na Freguesia. 
Dinamizar hortas comunitárias. 
Promover protocolos para o bem-estar animal, 
para tratar animais de rua e aqueles cujos donos 
não possam, por razões financeiras.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Concretizar o Hub Criativo do Beato, defendendo 
os moradores e comerciantes da zona envolvente.
Estimular a utilização do Comércio Local por 
moradores e instituições da Freguesia. 
Dinamizar o Mercado da Picheleira com a realização 
de iniciativas que promovam a sua utilização.

NOVO RUMO PARA 
O BEATO
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt
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cdubeato@gmail.com
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twitter/CDU_Lisboa
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