
SANTO ANTÓNIO
Caro amigo/a
Todos conhecemos os problemas com que se 

debate quem vive em Lisboa e especialmente em 

Santo António, freguesia profundamente afectada 

por opções políticas que transformaram 

a cidade num carrossel turístico. A degradação 

da qualidade de vida e das condições sociais das 

camadas mais desfavorecidas dos lisboetas é uma 

realidade, tal como o afastamento das populações 

das decisões políticas da autarquia.

É urgente inverter o rumo! Pode contar com a 
CDU para exercer uma política ao serviço da 
população de Santo António e da resolução dos 
seus problemas, uma política alternativa à seguida 
pelo PSD que, na Freguesia como na Cidade, tem-
se posicionado em conluio com o PS nas questões 
centrais da vida das populações. Política de dois 
partidos incapaz de responder aos problemas da 
habitação, transportes, higiene e limpeza, espaços 
verdes, do acesso à saúde, educação, cultura e 
desporto
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ESTACIONAMENTO E MOBILIDADE
O exagero do estacionamento pago, o negócio 
da Câmara/EMEL e operadores privados, são um 
problema incontornável. Estacionar o automóvel é 
um martírio!

É urgente:
• Criar mais lugares de estacionamento com soluções 
para o aumento do estacionamento para residentes 
na freguesia, com a construção de silos e parques 
adicionais;

• Interligar o sistema de transportes públicos com 
parques na periferia da cidade, que aliviem o tráfego 
na freguesia e facilitem o transporte a quem nela 
trabalha ou estuda;

• Promover a integração e disponibilização de meios 
de mobilidade suave, como bicicletas e outros meios 
sustentáveis.
• Garantir o bom estado das vias de circulação 
acabando com a imagem de passeios esburacados 
que a CDU não se cansa de denunciar.

Com a CDU – Por uma melhor mobilidade 
e direito à qualidade de vida na cidade!

EDUCAÇÃO E FAMÍLIA 
Continua a ser um desafio, para as famílias, o 
acesso das suas crianças a creches. Os preços no 
privado são exorbitantes e no sistema público não se 
garantem as vagas o necessárias. Já os mais idosos, 
continuam a viver enormes dificuldades no seu dia a 
dia, face à ausência de soluções de apoio à 3ª idade.

A CDU propõe:

• Pugnar pela existência de mais creches públicas 
que garantam um acesso gratuito às famílias da 
freguesia, universal e uma educação de qualidade;

• Exigir a construção de mais centros de dia para 
idosos na freguesia.

Com a CDU – Mais apoio em todas as fases da 
nossa vida!

POLÍTICA DE HABITAÇÃO
Resultado das políticas do PSD/CDS e com 
a anuência do PS, morar em Lisboa é uma 
miragem para muitos Portugueses. Para uma 
parte importante da população da freguesia 
de Santo António, o receio do despejo ou do 
aumento da renda continua a fazer parte dos 
seus dias. Entretanto multiplicam-se os prédios 
devolutos e desocupados, sem qualquer 
utilidade que não seja a da especulação 
imobiliária.

A CDU propõe:
• Aumentar do número de fogos habitacionais 
a baixo custo, aqui no centro da cidade, 
nomeadamente através da concretização 
do Programa de Arrendamento a Custos 
Acessíveis aprovado na CML e proposto pela 
CDU no mandato 2017-2021;

Com a CDU - Trazer de volta  
o povo para Lisboa!

POLÍTICA DE SAÚDE
Uma parte importante da Freguesia de Santo 
António continua a ter de se deslocar a Sete 
Rios para aceder a um centro de Saúde. Numa 
cidade cada vez mais envelhecida, esta é uma 
exigência popular, com expressão crescente, à 
qual a CDU deu o seu apoio desde a primeira 
hora.

A CDU propõe:
• A construção de um novo Centro de 
Saúde em Santo António fazendo face ao 
encerramento há mais de 7 anos da Extensão 
de Saúde na Av. Duque de Loulé

Com a CDU - Mais Saúde  
para Santo António

AMBIENTE E LIMPEZA URBANA
A CDU não se cansa de alertar: a reforma 
administrativa que une PS, PSD, BE e CDS, continua, 
todos os dias, a demonstrar o porquê de estar errada. 
O lixo à porta das casas dias a fio e os pontos de 
reciclagem lotados ou a sujidade nas ruas continuam 
a fazer parte do nosso dia a dia. 

A CDU propõe:
• Reverter a transferência de competências para as 
juntas de freguesia, garantindo os meios necessários 
para a melhoria destes serviços, o que só a CM Lisboa 
pode garantir;
• Tornar a recolha dos resíduos urbanos mais eficaz 
e aumentar o número de pontos de recolha;
• Garantir a limpeza permanente das ruas e jardins, 
criando os postos de trabalho necessários para o 
efeito.

Com a CDU - Por uma freguesia limpa  
e um ambiente de qualidade! 

SEGURANÇA
A gentrificação empurrou para fora da cidade largos 
milhares de Lisboetas. Com a situação epidémica, 
a cidade despovoada, a má iluminação, a pressão 
do turismo em massa e as dificuldades sociais 
constituem factores que potenciam a insegurança. 
Este sentimento é agravado pelo consecutivo 
encerramento de esquadras nos últimos anos 
(responsabilidade do PSD/CDS e com a aprovação 
da Câmara Municipal - PS). 

É urgente:
•  Intervir para o reforço do efectivo policial e 
denunciar a falta de meios humanos e materiais 
afectos a Santo António;

Com a CDU – Por uma freguesia mais segura!

ESPAÇOS VERDES, LAZER, CULTURA E DESPORTO
Defendemos uma política apta a transformar a 
cidade num local mais saudável para quem cá vive.

A CDU propõe:

• Multiplicar os espaços verdes e os espaços de lazer 
para crianças e famílias, dotando-os de infra-estruturas 
que fomentem o lazer e o desporto ao ar livre;

• Promover a criação de mais infra-estruturas 
desportivas públicas de forma a fomentar estilos  
de vida saudáveis.
• Reforçar o acesso à cultura, à fruição e produção 
cultural na freguesia envolvendo a população e os 
movimentos associativos;

• Proporcionar um maior apoio ao movimento 
associativo e recreativo da freguesia, impedindo  
a morte de associações históricas da freguesia.

Com a CDU - Uma Lisboa mais verde,  
mais saudável, mais popular!

NÃO TEM DE CONTINUAR A SER ASSIM!

A Junta de Freguesia, tem de responder aos 
problemas, denunciar e encontrar soluções para a 
exigir junto da CML a sua resolução. Só a CDU tem o 
projecto, a experiência, as provas dadas e a vontade 
de fazer algo de verdadeiramente diferenciador.

Com este programa, pretendemos, durante o 
próximo mandato, continuar a impulsionar a 
acção transformadora, mobilizando a população e 
desenvolvendo esforços conjuntos com outras forças 
vivas da freguesia e da cidade, para conseguirmos 
os avanços necessários na defesa dos interesses 
daqueles que nela vivem, estudam ou trabalham.

No dia 26 de Setembro é fundamental dar a 
oportunidade de fazer diferente e votar na CDU, para 
a Assembleia de Freguesia, para a Câmara Municipal 
e para a Assembleia Municipal.

Consulta aqui o 
Programa Eleitoral  
Municipal da CDU

VOTA CDU, POR UMA 
LISBOA COM VIDA
PELO DIREITO À CIDADE


