
O desígnio da CDU para o futuro da Freguesia de 
Belém:
A CDU afirma a sua determinação de intervir nos 
órgãos autárquicos da freguesia, mobilizando 
trabalhadores, população e entidades locais, 
no sentido de construir um futuro para Belém 
alicerçado em três ideias fundamentais:
UMA FREGUESIA PARA TODOS onde o “direito 
à cidade” seja garantido a todos sem quaisquer 
discriminações e assente numa prática de 
participação democrática.

UMA FREGUESIA SUSTENTÁVEL onde sejam 
alcançados elevados níveis de qualidade de vida, de 
desenvolvimento urbano sustentável e preparada 
para responder às alterações climáticas.
UMA FREGUESIA ALINHADA COM OS VALORES DE 
ABRIL onde a democracia local e a vivência coletiva 
se desenrolem com base nos valores da liberdade, 
da igualdade, do desenvolvimento social, da justiça, 
da cidadania solidária e da tolerância.
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IDEIAS-CHAVE PARA UM NOVO RUMO:
Gestão participada e transparente.

Classificação como Eco-Freguesia XXI.
Solução definitiva para os problemas da 
Secundário do Restelo e da Paula Vicente.
Conselho Local para a política de Juventude.
Transição acelerada para um padrão de 
mobilidade sustentável.
Festival Moinhos de Música e Programa 
Concertos da Princesa.

Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo.
Jornadas Anuais para Qualificação dos 
Serviços da Junta.

OS 8 COMPROMISSOS DA CDU COM A 

POPULAÇÃO DE BELÉM:
1. Gestão Participada e Transparente: a CDU 
acolhe a participação como a condição básica 
de uma gestão democrática e de criação 
de comunidades mais solidárias e mais 
resilientes. A CDU assume o compromisso 
de prosseguir nos órgãos autárquicos uma 
intervenção fundada nos princípios da 
transparência, da participação, da inovação 
e da eficiência da gestão pública. Garantir 
uma eficiente e transparente utilização do 
orçamento. Implementar uma programação de 
investimento plurianual com a auscultação das 
populações. Promover projetos de inovação 
social.

2. Urbanismo e Habitação para Todos: a 
CDU defende um urbanismo e uma política 
de habitação que combata a repulsão 
da população; um urbanismo participado 
que responda aos desafios das alterações 
climáticas e uma política que garanta o acesso 
à habitação para todos.
Não deixar nenhum bairro ou área da 
freguesia para trás. Reivindicar a reabilitação 
do património habitacional público e a sua 
mobilização para a resposta às carências 
habitacionais.  

Defender a implementação do Programa Municipal 
de Arrendamento a Custos Acessíveis (PACA). 
Defender a qualidade urbanística, funcional e 
ambiental do PRA Restelo. Defender o planeamento 
integrado da zona alta do Restelo traduzido num 
Plano de Pormenor.   

3. Infantis, Juniores e Seniores: promover, com o 
envolvimento direto das crianças, jovens e dos 
mais velhos, projetos de intervenção comunitária, 
desenhando uma política de ação social estruturada 
por uma perspetiva do cuidado social • Tornar a 
freguesia um território adequado a um crescimento 
seguro e sadio, a um desenvolvimento criativo e 
aberto ao mundo e a um envelhecimento ativo, com 
dignidade. Promover o bem-estar e uma cidadania 
solidária e de tolerância. Defender uma boa 
cobertura de infraestruturas sociais. Criar o Conselho 
para a Política de Juventude.

4. Educação e Desporto: para o desenvolvimento 
social e o combate às disparidades sociais a CDU 
considera nuclear ter uma Escola Pública dotada das 
condições necessárias a um ensino-aprendizagem 
de qualidade. Mobilizar a comunidade educativa 
para encontrar, com a CML, uma solução definitiva 
para os vários problemas existentes na Esc. Sec. 
Restelo e na Esc. Bás. Paula Vicente (atender ao 
acréscimo de população no PRA Restelo). Garantir 
a gestão pública de refeições escolares, oferecer 
uma alimentação saudável. Reivindicar a dotação 
devida de auxiliares educativas. Fomentar a prática 
desportiva, aumentar o número de recintos de 
skate. Criar o Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo Desportivo. Criar o Conselho da 
Educação e Valorização da Escola Pública.

5. Espaço Público, Espaços Verdes e Ambiente: 
para a CDU os espaços públicos, inclusivos e de 
qualidade, são elementos fundamentais de uma 
cidade democrática, socialmente coesa, sustentável, 
geradora de laços solidários de vizinhança e 
intergeracionais. A CDU assume como prioridade 
a criação de um espaço público com elevados 
padrões de acessibilidade para todos, qualidade 
ambiental e paisagística. Garantir elevados níveis 
de higiene urbana. Qualificar o espaço público 
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culturais e o movimento associativo. Colaborar 
na implementação do Programa Municipal de 
Valorização dos Moinhos, defender a instalação 
no Parque Moinhos de Santana de um Centro 
Interpretativo dos Moinhos. Criar o Plano Local 
de Leitura da Freguesia. Programação cultural 
descentralizada: Festival Moinhos de Música (jazz, 
Jardim dos Moinhos), Programa Concertos da 
Princesa (variada, Largo da Princesa), Programa 
Cine Bairro-C (Caselas), Programa Rua Livre (DJ, 
Rua D. Pacheco Pereira).

8. Trabalhadores e Serviços da Junta: imprimir um 
novo rumo na gestão da Junta de Freguesia tem 
como pilar determinante a qualificação dos serviços, 
a valorização dos trabalhadores, a mobilização 
do seu saber e competências. Gestão participada 
significa também o envolvimento dos trabalhadores 
na decisão sobre assuntos relevantes da Junta e 
da Freguesia, nomeadamente, da organização e 
funcionamento dos serviços. Apostar na formação 
profissional. Qualificação das instalações e meios 
de trabalho. Redução de contratações externas. 
Realizar Jornadas Anuais para a Qualificação dos 
Serviços.

conjugando arte urbana, valorização do património, 
sustentabilidade ambiental (com o reforço 
substancial da arborização) e o fomento de práticas 
de vida saudável. Reivindicar a recuperação e 
valorização do Parque Moinhos de Santana e sua 
ampliação. Promover protocolos com a academia 
para o desenvolvimento de projetos de qualificação 
paisagística e ambiental. Obter a classificação de 
Eco-Freguesia XXI.

6. Mobilidade e Estacionamento: apoiar uma 
transição acelerada do padrão de mobilidade na 
freguesia, com prevalência do transporte público, 
dinamização dos modos suaves e defesa do peão. 
Defender o reforço do serviço da CARRIS (que 
inclua uma ligação rápida ao centro da Cidade), 
extensão do Metro até Belém, adequada integração 
do LIOS. Ampliar rede de ciclovias com ligação a 
todas as estações GIRA. Ordenar o estacionamento 
em toda a freguesia, defender o espaço público, dar 
prioridade ao peão. 

7. Cultura e Património: desenvolver uma política 
de dinamização cultural dirigida aos residentes, 
apoiada na animação do espaço público e dos 
espaços verdes. Promover parcerias com agentes 


