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DA JUNTA DE FREGUESIA DA PENHA DE FRANÇA

Para os próximos quatro anos, a CDU apresen-

ta  propostas para fazer da Penha de França 
uma Freguesia Melhor, um espaço de inclu-

são e apoio social, de respeito pelos espaços 
verdes e pelos animais, um espaço de Cultura 
e de Desporto, onde a limpeza seja permanen-

te, onde a educação e a saúde ocupem o lugar 
que merecem, e os direitos e as necessidades 
de quem a habita ou de quem nela trabalha 

sejam respeitadas, com mais lugares de esta-

cionamento, melhores acessibilidades e melho-

res transportes públicos. 
Para que tudo isto seja possível, contamos 
consigo, contamos com os trabalhadores da 
Junta de Freguesia, que terão sempre na CDU 
o justo apoio que lhes é devido. 
Vamos a isto!

CANDIDATOS
À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DA PENHA DE FRANÇA

Filipa Vedes Sérgio Machado Letria Fernanda Sousa Manuel Magalhães Maria dos Anjos Pais

Nuno Gomes Rui Aldeano Catarina Cardoso Daniel Nunes Simão Bento

Joana Rocha João Alves Miguel Matias Lilly Nóbrega

Ana Calado Gonçalo Gomes Emília Nunes Daniel Oliveira Carlos Tibúrcio

Carolina Lourenço | Adelaide Santos | Hans Reichenbach | Susanne Eichenhofer | Walter Santos | Maria Teresa Ricardo | Pedro Salvador | Luísa 
Correia | Ana Ferreira | Rui Galveias | Catarina Viegas | Ana Maria Gonçalves | Jorge Alves | Mafalda Osório | Otília Parreira | José Manuel Alves 
| Ana Oliveira

«Saudamos, com a enorme intensidade que é possível neste momento, todas e todos os que estão con-

nosco a construir o plano para uma Freguesia Melhor para os próximos 4 anos. A Penha de França que 
nos comprometemos a defender com toda a combatividade e esperança que nos caracterizam. Na 
CDU cabemos todas e todos os que defendem uma Freguesia Melhor, na cidade que queremos. A CDU 
apresenta-se com propostas para a vida, continuando o caminho já iniciado há muito e da forma como 
sempre fazemos, séria, honesta, empenhada e competente.»

Idália Tiago

Idália Tiago
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A CDU PROPÕE:

Num momento em que se comprova a 
importância do Serviço Nacional de Saúde, 
combater o encerramento previsto dos 
hospitais centrais de Lisboa, exigindo que 
estes continuem próximos e a prestar serviços 
essenciais e de qualidade às populações;

ESPAÇO PÚBLICO E HIGIENE URBANA

Resolver rápida e eficazmente todos os 
problemas surgidos na via e espaço públicos, 
com especial atenção às zonas até agora 
mais esquecidas da Freguesia; 

Garantir o controlo de pragas e resolução das 
situações que as propiciam, procedendo à 
limpeza de baldios e outros locais que sejam 
potenciadores das mesmas; 

Adequar e garantir a limpeza das ruas de 
toda a Freguesia de modo a que não existam 
discrepâncias nas suas condições.  

ACESSIBILIDADES, ESTACIONAMENTO E 
TRANSPORTES PÚBLICOS

Trabalhar para resolver o grave problema de 
estacionamento na Freguesia, pressionando 
a CML para que o estacionamento e a 
circulação automóvel sejam regulados de 
forma sensata, equilibrando a disponibilidade 
de lugares para estacionamento, a circulação 
automóvel, pedonal e de bicicletas e outras 
formas de mobilidade ligeira; 
 
Identificar, em conjunto com as populações, 
as maiores necessidades relativamente 
à CARRIS e exigir à CML a adequação do 
serviço desta às necessidades da população 
da Freguesia;

Dar especial atenção às barreiras 
arquitectónicas e outras “ratoeiras” existentes 
nos locais de circulação pedonal, em especial, 
aos passeios com declive e/ou desgastados e 
torná-los mais seguros.

INCLUSÃO E ACÇÃO SOCIAL

Acompanhar as situações de exclusão social 
e pobreza, garantindo, em conjunto com as 
instituições de apoio social, centros de dia e 
outras entidades, respostas rápidas e adequadas, 
respeitando a privacidade e dignidade das pessoas; 

Criar um Fórum anual para debate dos problemas 
da Freguesia e auscultação de grupos específicos 
da população, garantindo assim que todos 
participam e fazem ouvir a sua voz; 

Abrir uma livraria solidária, colmatando a quase 
inexistente oferta de livrarias na Freguesia, como 
forma de promover a leitura e os hábitos culturais.

HABITAÇÃO E BAIRROS SOCIAIS

Continuar a exigir da CML a resolução do 
problema da habitação na Cidade e na Freguesia, 
promovendo políticas que garantam que os 
moradores não são pressionados a abandonar a 
Penha de França face à especulação imobiliária; 

Monitorizar os problemas das habitações nos 
Bairros Municipais e usar todas as competências 
da Junta de Freguesia para suprimir as graves 
necessidades verificadas. Exigir da Câmara 
Municipal a realização das obras necessárias; 

Exigir a concretização da resolução do Conselho 
de Ministros relativa ao Bairro Horizonte, 
acompanhando os moradores nas
suas exigências de habitação com dignidade e 
de manutenção dos equipamentos e espaços 
envolventes. 

CULTURA E DESPORTO

Criar o “Centro Cultural da Penha de França”, um 
espaço que congregue e promova a produção 
cultural na Freguesia, com espaços adequados à 
criação, ao ensaio e à apresentação de diferentes 
linguagens artísticas; 

Acompanhar a reabertura, bem como as condições 
de funcionamento da Piscina da Penha de França, 
assumindo o compromisso de regresso à gestão 
da CML, de onde nunca devia ter saído; 

Garantir que todas as crianças da Freguesia 
tenham acesso a formação desportiva, em 
cooperação com outras entidades e associações 
que se dedicam a esta área.

AMBIENTE, LAZER E BEM ESTAR ANIMAL

Criar uma Estratégia ambiental concertada para a 
Freguesia, com a participação das várias entidades 
e da população, com o objectivo de tornar a Penha 
de França um modelo de Freguesia mais verde e 
sustentável; 

Desenvolver estratégias para a promoção, 
protecção e valorização do bem-estar animal, do 
ponto de vista educativo e preventivo, combatendo 
o abandono e incentivando a adopção; 

Apoiar a produção, a comercialização, o consumo 
local e a valorização dos circuitos curtos, como 
os dos mercados municipais, dando primazia ao 
seu consumo nas cantinas de responsabilidade 
das autarquias e estimulando o seu consumo nos 
restaurantes locais.

PENHA DE FRANÇA - 

POR UMA FREGUESIA 
MELHOR

lisboa.cdu.pt

facebook/FreguesiaMelhorCDUPenhadeFranca

twitter/CDU_Lisboa

instagram/CDU.Lisboa

FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE FREGUESIA

Garantir o funcionamento adequado dos serviços 
administrativos, com taxas e períodos de resposta 
adequados; 

Regularizar as situações de precariedade 
verificadas na Junta de Freguesia e nunca 
recorrer a formas de trabalho temporárias para a 
supressão de necessidades permanentes; 

Redefinição da localização dos espaços-sede 
da Junta de Freguesia, para espaços funcionais 
e adequados, garantindo maior acessibilidade à 
totalidade da sua população. 

EDUCAÇÃO

Promover a criação de espaços que funcionem 
como “Centro de Apoio ao Estudo na Penha de 
França”, que coordene projectos escolares, dê
apoio à formação de adultos e que disponibilize 
acesso a equipamentos como computadores, 
Internet; 

Garantir que todas as crianças da Freguesia 
tenham acesso a formação musical, promovida 
pelas escolas de música e associações que se 
dedicam a esta área, com o apoio e colaboração 
da Junta de Freguesia; 

Apoiar a criação de uma Universidade Sénior na 
Penha de França;
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