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A Coligação Democrática Unitária (CDU) 

pretende, para a freguesia de Benfica, um 
planeamento urbanístico sério e democrático, a 

valorização dos espaços públicos e dos bairros 

com a participação ativa dos seus moradores, 

uma maior segurança nas ruas, a defesa e 

apoio do direito ao lazer, o associativismo de 

base popular, a defesa da cultura, do desporto 

e da atividade física promovendo o bem-estar e 

a saúde. 

A CDU defende uma freguesia com habitações 

a preços acessíveis que atraia jovens residentes 

e o aumento de lugares de estacionamento 

para todos.    
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A CDU compromete-se a trabalhar, 
defender e lutar por uma freguesia e por 
uma cidade democráticas, em que o direito 
das pessoas seja o direito a uma vida digna.

REFORÇO DA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

•  Realizar para além das 4 assembleias de 
freguesia, obrigatórias por ano, reuniões 
descentralizadas nos Bairros para ouvir os 
problemas e debater propostas concretas.
•  Construir o Plano de Atividades e 
Orçamento da freguesia promovendo a 
participação dos fregueses e forças vivas da 
freguesia.

TRANSPORTES, ESTACIONAMENTO E 
MOBILIDADE

Tendo em conta a falta de estacionamento 
na freguesia mantemos a posição de que a 
EMEL não é solução.
Criar novos lugares de estacionamento 
é urgente, para isso torna-se necessário 
um estudo aprofundado e que contemple 
outras soluções, como por exemplo parques 
subterrâneos, à superfície ou em altura. 
O estacionamento pago não aumenta os 
lugares de estacionamento.

•  Continuar a lutar por mais investimento 
na Carris, Metro e CP, que permita melhorar 
a oferta pública de transportes, mais 
frequentes, mais carreiras,  mais percursos e 
maior comodidade. 

•  Defender a criação de parques de 
estacionamento dissuasores gratuitos, na 
periferia da cidade, para quem tenha título de 
transporte válido. 

•  Garantir a conservação de passeios, a 
eliminação de barreiras arquitetónicas, 
tendo em vista a proteção das pessoas com 
dificuldades motoras e pessoas invisuais, 
assim como a resolução de pontos perigosos 
em zonas de circulação pedonal, em toda a 
Freguesia e não só nas zonas mais centrais.

HIGIENE URBANA, ESPAÇO PÚBLICO E 
URBANISMO

Perante a ausência atual de uma política ambiental 
e de uma estratégia no que diz respeito a espaços 
verdes impõe-se:

•  Fazer do espaço público e da sua manutenção 
uma prioridade estratégica, criando espaços verdes 
onde estes não existam. Esta é uma área essencial 
para o nosso presente e futuro.
Devido à transferência de competências da 
Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de 
Freguesia, na higiene urbana e espaços verdes 
assistiu-se a uma degradação a olhos vistos. Os 
meios, tanto humanos como materiais, são poucos 
e insuficientes. 

Face a isto, a CDU propõe: 

•  Dotar a Junta de Freguesia dos meios adequados 

para dar resposta às necessidades, com a 

salvaguarda de todos os direitos dos trabalhadores.

• Controlar as pragas e resolver as situações que as 

propiciam, promovendo a limpeza de baldios e de 

outros focos potenciadores.

•  Realizar, numa ótica pedagógica, campanhas 

articuladas com várias entidades da freguesia, 

nomeadamente Associações de Moradores e 

escolas, com o objetivo de sensibilizar para as boas 

práticas de higiene e limpeza.

•  Colocar Papeleiras, Ecopontos, Pilhões e Oleões 

adequados às necessidades da população e exigir 

a recolha atempada do lixo.

A CDU alertou por diversas vezes para a 

degradação das habitações dos Bairros Municipais.

A CDU continuará a defender: 

•  A alteração ao Regime de Arrendamento Urbano 

para evitar os despejos na cidade. 

•  Uma política de habitação justa, identificando 

fogos disponíveis e carências habitacionais, 

com intervenção na atribuição de habitações e 

melhorias pontuais das condições de habitabilidade.

EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE

É objetivo da CDU:

•  Promover a integração das Escolas na vida da 
Freguesia, criando sinergias a nível desportivo, 
cultural e educativo para benefício da comunidade 
escolar e de toda a envolvente.

•  Promover projetos de continuidade e 
complementares ao currículo escolar, com o intuito 
de criar real impacto na Freguesia, em especial nas 
áreas do ambiente, direitos humanos e cidadania. 

•  Reestruturar os preços da Academia do Saber, 

tornando-os acessíveis ao universo estudantil 
de Benfica, de acordo com os rendimentos dos 
encarregados de  educação.

•  Aumentar os equipamentos para a infância e 
juventude (berçários, jardins de infância e centros 
de tempos livres), com reforço dos seus programas 
nos períodos de férias.

•  Valorizar e apoiar o Movimento Associativo e 
envolver as coletividades e associações na

AÇÃO SOCIAL

A CDU compromete-se a:

•  Promover o acompanhamento à população idosa, 
desenvolvendo parcerias com instituições públicas e 
sociais para a implementação de projetos que visem 
a assistência a doentes em cuidados continuados.

•  Promover o envelhecimento ativo integrado na 
vida de freguesia, através de múltiplas atividades 
com uma forte aposta na transmissão do 
conhecimento intergeracional.

•  Promover a criação de mais Centros de Dia em 
vários pontos, que correspondam às necessidades 
reais da freguesia

•  Continuar a reivindicar a urgência da construção 
de um Lar para idosos na Freguesia. 

•  Implementar um programa para os animais 
de companhia e também de rua estabelecendo 
protocolos com vista à criação de uma rede de 
parceiros para esterilização, cuidados básicos e 
acompanhamento.

NOVO RUMO PARA 
BENFICA
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt Programa Eleitoral 
 Municipal da CDU


