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As eleições autárquicas de 26 de Setembro de 2021 
são mais uma oportunidade para dar respostas aos 
problemas existentes na Freguesia da Misericórdia. 
O programa eleitoral da CDU para a Freguesia da 
Misericórdia resulta do conhecimento de proximidade 
das dificuldades e anseios que os moradores, 
trabalhadores e visitantes têm manifestado ao longo 
dos anos. Este programa apresenta um conjunto de 
soluções e ideias que visam a melhoria da qualidade 
de vida, com o objetivo de tornar a nossa freguesia 
de todos e para todos! A CDU, pela experiência e 
provas dadas, é a força que permite a mudança que 

a nossa freguesia precisa. É necessário recuperar a 
nossa identidade, ao mesmo tempo que acolhemos a 
diversidade.  
A Freguesia da Misericórdia resulta das suas relações 
sociais e afetivas, cultura e memória. Queremos 
construir uma freguesia que não se reduza a um 
produto de consumo rápido, mas onde morar 
seja possível e ao alcance de todos. A CDU marca 
a diferença pela forma como exerce o poder 
autárquico, empenhado, justo e participativo, tendo 
dado provas disso ao longo dos últimos 4 anos em 
que esteve à frente do Pelouro da Cultura.
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José Diniz
TÉC. DE SAÚDE, HIG. E SEG. (PCP)
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PROFESSORA (PCP)
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CONSULTA AQUI O PROGRAMA 
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MÉDICA DE FAMÍLIA (PCP)



Entre outras áreas onde há muito a fazer por 
esse direito à cidade, a CDU destaca:

HABITAÇÃO

Identificar os imóveis devolutos e sensibilizar os 
seus proprietários para a sua preservação;
Identificar o património municipal disperso na 
área da freguesia e promover, junto  da CML, 
a sua reabilitação de e arrendamento a custos 
acessíveis (integrado no PACA);
Colaborar com os moradores no apoio a 
pequenas obras no seu domicílio.

LIMPEZA E HIGIENE URBANA

Estabelecer formas diferenciadas de recolha 
de resíduos urbanos, de acordo com as 
características dos arruamentos, mantendo a 
recolha porta-a-porta, sempre que possível;
Garantir a manutenção dos equipamento e 
materiais necessários ao serviço da Higiene 
Urbana;
Manter em boas condições de utilização os 
balneários e sanitários públicos existentes na 
freguesia;
Promover a formação contínua dos trabalhadores 
da recolha do lixo e valorizar a sua função;
Promover a limpeza em todos os passeios 
e arruamentos da freguesia, com uma 
regularidade adaptada às necessidades de cada 
local.

ATIVIDADE SOCIAL

Manter um contacto próximo e regular com a 
população mais necessitada, de forma a dar 
respostas rápidas e eficazes aos moradores;
Manter os programas Praia-Campo Júnior e 
Sénior;
Promover e colaborar com a Universidade 
Sénior;
Dar continuidade ao PEAS (Programa de 
Envelhecimento Ativo e Saudável);
Realizar ações e parcerias com outras entidades 
no sentido de promover a integração das 
comunidades migrantes no nosso tecido social, 
económico e cultural.

MOBILIDADE E TRANSPORTES PÚBLICOS

Manter e promover as carreiras de bairro da Carris;
Divulgar o serviço porta-a-porta, de forma a 
promover e a alargar a sua utilização;
Colaborar com a CML para a colocação de postos 
de bicicletas GIRA;
Reforçar os pontos de abastecimentos a veículos 
elétricos na freguesia;
Exigir maior rigor na fiscalização do 
estacionamento na freguesia;
Encontrar soluções, em conjunto com a câmara, 
para a resolução dos problemas de estacionamento 
dos moradores.

CULTURA, DESPORTO E ASSOCIATIVISMO

Manter contacto regular com todos os agentes 
culturais, Associações e Coletividades da Freguesia;
Obter, em colaboração com a CML, um espaço 
próprio para a Freguesia que funcione como 
equipamento cultural, sala de espetáculos e 
realização de eventos. Este espaço estaria sob 
gestão da freguesia;
Manter os Espaços Culturais das Mercês e de Santa 
Catarina em funcionamento regular como galeria 
de arte e, pontualmente, disponíveis para iniciativas 
em diversas áreas;
Manter e, se possível, incrementar, os apoio 
financeiros às Associações e Coletividades 
da Freguesia e às organizações das Marchas 
Populares de Lisboa da nossa Freguesia, Bairro Alto 
e Bica;
Manter e aumentar a oferta nas atividades 
regulares disponíveis, na área da cultura e do 
desporto, nomeadamente, Judo, MuayTai, Ballet, 
Viola, Ginástica, Zumba e Coro Rock entre outras;
Dinamizar oficinas recriativas em diversas áreas 
artísticas e desportivas.
Promover protocolos que coloquem os espaços 
desportivos da freguesia ao serviço das 
populações;
Promover o Livro e a Leitura através da 
dinamização de bibliotecas, permanente e 
itinerante;
Dinamizar eventos culturais em conjunto com as 
Associações e Coletividades da Freguesia.

EDUCAÇÃO

Promover a educação para a saúde em meio 
escolar, garantindo uma alimentação saudável 
e o regular funcionamento dos refeitórios, com 
confeção local das refeições de qualidade e valor 
nutricional;
Envolver os agentes culturais, associações e 
coletividades locais em atividades para e com 
a comunidade escolar da Freguesia, quer em 
atividades pontuais, quer em ações regulares;
Assegurar o funcionamento das AAAF/CAF, 
envolvendo, sempre que possível, os agentes 
culturais e desportivos existente na nossa Freguesia;
Assegurar o bom funcionamento logístico e de 
recursos humanos dos estabelecimentos de ensino 
sob a responsabilidade da Junta de Freguesia;
Apoiar as Atividades de Tempos Livres e das 
Bibliotecas na Freguesia;
Acompanhar de perto a situação que envolve 
a recuperação dos edifícios do Conservatório 
Nacional e o retorno ao seu local na Freguesia de 
toda a sua atividade regular.

ESPAÇOS PÚBLICOS, JARDINS E AMBIENTE

Manter e cuidar dos espaços verdes, parques 
infantis e outros equipamentos de forma a 
permitir a sua fruição com versatilidade, conforto 
e satisfação nas atividades de recreio, lazer e 
cultura;
Criação de espaços adequados para o lazer 
e exercício de cães e sensibilizar os seus 
responsáveis para a recolha dos dejetos caninos e 
bem-estar do seu animal;
Manter os chafarizes, fontes, bicas e fontanários 
em pleno funcionamento e conservação;
Reforçar e sensibilizar para a política dos 3R – 
Reduzir, Reutilizar, Reciclar;
Articular os jardins e espaços públicos com a 
população e o tecido associativos da Freguesia, na 
promoção de eventos culturais e feiras temáticas, 
enquadrada na vivência de cada local;
Desenvolver com todas as entidades competentes, 
ações que venham a proporcionar aos moradores, 
nomeadamente  do Bairro Alto, a tranquilidade a 
que têm direito. 

ATIVIDADES ECONÓMICAS

Manter um contacto de proximidade com os 
comerciantes, auscultando os seus problemas e 
dificuldades, procurando soluções enquadradas na 
legislação municipal e no contexto pandémico em 
cada momento;
Envolver o comércio local em atividades culturais 
organizadas pela Junta, dinamizando um espírito de 
colaboração.

INFORMAÇÃO

Divulgar os mecanismos legais que permitam aos 
moradores salvaguardar o seu direito ao descanso;
Reformular o boletim informativo da Junta 
de Freguesia, publicando-o trimestralmente e 
tornando-o mais próximo do morador;
Tornar o website da junta de freguesia como o 
meio de comunicação prioritário e em permanente 
atualização.

NOVO RUMO PARA 
A MISERICÓRDIA
POR UMA FREGUESIA 
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt

facebook/CDULisboa

twitter/CDU_Lisboa

instagram/CDU.Lisboa

VOTAR CDU NA FREGUESIA, NA CÂMARA E NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL É DEFENDER ESTAS PROPOSTAS 
PARA A MISERICÓRDIA, É DEFENDER O “DIREITO À CIDADE”. CONTE COM A CDU: TRABALHO – 
HONESTIDADE – COMPETÊNCIA! VOTA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA – PCP-PEV


