
SÃO DOMINGOS 

DE BENFICA

Leonor Moniz Pereira
PRIMEIRA CANDIDATA À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LISBOA

João Ferreira
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Helena Barros
CANDIDATA A PRESIDENTE DA

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

A Coligação Democrática Unitária (CDU) 
apresenta-se às eleições autárquicas de 26 de 
Setembro de 2021 com o garante de uma gestão 
democrática e transparente

O programa da CDU corresponde a um projecto 
inovador e diferenciador pelas propostas 
apresentadas para São Domingos de Benfica
Assumimos uma política activa que assegure a 

Todos o Direito ao Desporto, com o envolvimento 
do movimento associativo 

Queremos uma política cultural que promova o 
efectivo acesso à sua criação e fruição, de forma 
inclusiva

Os candidatos desta lista têm condições com 
Trabalho, Honestidade e Competência de cumprir 
as propostas apresentadas

CANDIDATOS
À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA

Helena Barros
EDUCADORA DE INFÂNCIA (IND.)

Emília Rodrigues 
CHEFE DE DIVISÃO (IND.)

António Casanova Figueiredo
BANCÁRIO

Maria Helena Queridinha
EMPREGADA DE ESCRITÓRIO

Fernando Correia
PEDREIRO (IND.)

Maria Teresa Serrança
ENFERMEIRA

Orlando Pereira
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

Inês Abreu
MASSAGISTA (IND.)

João Peixoto
ENGENHEIRO MECÂNICO

José Augusto Santos
PROJECTISTA (IND.)

Manuela Pontes de Sousa
FARMACÊUTICA

Ana Sousa Dias
QUADRO TÉCNICO

Rui Pereira
DIRIGENTE ASSOCIATIVO (IND.)

Sónia Ribeiro
DIRECTORA COMERCIAL

Rui Figueiredo
ENGENHEIRO MECÂNICO

Ana Vinagre
ASSESSORA FINANCEIRA

Graça Guedes
TÉCNICA SUPERIOR

Paulo Ferrão
FERROVIÁRIO

António Salgado
OFIC, OPER. AEROPORTUÁRIAS

Maria Manuel Gusmão
TÉCNICA SUPERIOR AUTÁRQUICA

Joana Reixa
TÉCNICA DE FORMAÇÃO

Pedro Vicente
OPERÁRIO VIDREIRO

Jorge Nunes
ALFARRABISTA (IND.)

António Queridinha
ELECTRICISTA

Maria Isabel Cruz
MONITORA

Ivone Correia
SECRETÁRIA DIRECÇÃO (IND.)

Nelson Campos
PROGRAMADOR INFORMÁTICO

Margarida Sousa Dias
TÉCNICA DE PRODUÇÃO

Celestino Diogo
ASSISTENTE OPERACIONAL

Isabel Ereio
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Carlos Milharadas
EMPREGADO

Luciana Emauz
DOMÉSTICA (IND.)

Joaquim Ângelo
TÉCNICO DE SEGUROS

Maria João Campos
EMPREGADA DE ESCRITÓRIO

Ramiro Perdigão
ELECTROMECÂNICO



DESPORTO

Apoiar e promover o movimento associativo 
de base popular que incentive e valorize a 
prática do desporto e da atividade física 
como componente essencial de bem-estar, da 
realização pessoal e da promoção da saúde 
Acompanhar a construção do novo Pavilhão 
Desportivo 
Manutenção contínua dos equipamentos e 
promoção da sua utilização pelos residentes 
Recuperar a gestão ou assinar protocolos com 
equipamentos desportivos concessionados 
a privados, nomeadamente a Piscina do 
Externato Marista, por forma a que todos os 
fregueses possam usufruir dos mesmos

CULTURA

Recuperar e adaptar equipamentos culturais 
subutilizados e criar outros necessários, 
alargando oferta cultural na freguesia
Programar iniciativas que incentivem a 
integração dos fregueses na vida cultural da 
freguesia
Dotar o Fórum Grandella dos meios 
necessários à criação de uma ludoteca 
pública

JUNTA DE FREGUESIA

Concretizar uma política e uma prática de 
informação regular e prestação de contas 
sobre a atividade levada a cabo pela Junta de 
Freguesia
Promover uma efetiva participação dos 
fregueses nos processos de decisão que 
estimulem a criatividade e o seu envolvimento 
Regularizar as situações de precariedade dos 
trabalhadores da junta 
Promover uma gestão mais eficaz de 
contratos de prestação de serviços e avença, 
lançando concursos públicos de recrutamento 
de pessoal
Reforçar o número de trabalhadores nas 
diversas áreas de intervenção da freguesia, 
nomeadamente nos espaços verdes, higiene 
urbana e escolas

ESPAÇO PÚBLICO, AMBIENTE, LAZER 
E BEM-ESTAR ANIMAL

Articular o espaço público com a política cultural e 
tecido associativo da freguesia enquanto âncora de 
identidade local e participação cívica activa
Garantir a efectiva manutenção dos espaços verdes 
com a protecção do parque florestal de Monsanto
Auscultar os fregueses para a requalificação de 
terrenos baldios e logradouros estimulando a 
integração de hortas urbanas 
Promover a prática da política dos 3R – Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar, para que a freguesia atue no 
combate às alterações climáticas
Promover a regular limpeza das ruas e executar 
acções de sensibilização para a higiene urbana
Promoção do bem estar animal, com a criação de 
mais espaços dedicados

MOBILIDADE, TRANSPORTES PÚBLICOS E 
ESTACIONAMENTO

Melhorar a acessibilidade pedonal nos eixos da 
Estrada de Benfica e da Luz, intervindo sobre 
a circulação automóvel de forma a reduzir a 
velocidade do tráfego motorizado
Requalificar a Praça Marechal Humberto Delgado, 
optimizando a sua utilização pública 
Requalificar passeios e atravessamentos, estudar 
introdução de rampas, passadeiras rolantes ou 
outras soluções em zonas de difícil acesso
Aumentar a segurança rodoviária, com a criação de 
dissuasores de velocidade, reposição e manutenção 
da sinalização horizontal e vertical
Promover a utilização de modos suaves de transporte, 
incluindo os partilháveis, criando mais pontos de 
estacionamento dedicados, junto de interfaces com 
TP sem prejuízo do estacionamento para residentes
Avaliar a possibilidade de estabelecer protocolos 
com entidades públicas e privadas que permitam 
a utilização de estacionamentos existentes e 
subutilizados, por parte de residentes, em especial 
durante o período nocturno
Promover junto da EMEL a exigência de uma clara 
melhoria do estacionamento, quer para residentes, 
quer para utilização rotativa, de forma a garantir uma 
ocupação mais racional do espaço público, privilegiando o 
estacionamento da superfície para o subsolo ou em altura

SEGURANÇA

Acompanhar a adaptação da Nova Esquadra da 
PSP e reivindicar efetivos adequados à dimensão 
da freguesia, por forma a existir um verdadeiro 
policiamento de proximidade
Projetar e reforçar a iluminação pública nas 
ruas, parques e jardins, através de processos 
que envolvam a comunidades e atentos às 
necessidades dos grupos mais vulneráveis

EDUCAÇÃO

Reivindicar uma rede pública e gratuita de creches e 
ensino pré-escolar, com cobertura em toda a freguesia
Promover o intercâmbio contínuo entre os 
estabelecimentos de ensino público da Freguesia 
para iniciativas conjuntas com incidência cultural, 
desportiva e ambiental

MERCADOS

Reabilitação do Mercado de São Domingos de Benfica, 
recuperando o comércio tradicional e dinamizando-o 
com atividades lúdicas, culturais, educativas e outras 
abertas às iniciativas da comunidade
Dinamização do Mercado do Bairro de S. João, 
nomeadamente com rendas mais acessíveis e 
isenções temporárias de taxas
Criação de espaços dotados de recursos 
informáticos para cedência a estudantes e ao 
movimento associativo de base popular

SAÚDE

Continuar a defender junto do Poder Central, o 
reforço de médicos e enfermeiros nas unidades de 
saúde da Freguesia
Concretizar o alargamento dos horários das 
Unidades de Saúde da freguesia
Acompanhar a abertura do C.S. do Alto dos 
Moinhos, monitorizando a adequação dos serviços 
às necessidades da população da freguesia

HABITAÇÃO

Exigir à CML a resolução do problema da 
habitação, promovendo políticas públicas que 
impeçam a especulação imobiliária 

INTERVENÇÃO SOCIAL

Apoiar ativamente as coletividades, associações, 
centros de dia no desenvolvimento cultural, 
desportivo e recreativo
Promover o combate à exclusão, ao isolamento e 
solidão dos mais idosos, com o reforço da rede social
Reivindicar a construção de um lar de gestão 
pública terceira idade

Exigir à GEBALIS inspeções periódicas obras de 
conservação das habitações e espaços que estão 
sob a sua gestão

NOVO RUMO PARA 
S. DOMINGOS DE BENFICA
POR UMA FREGUESIA
MAIS JUSTA

lisboa.cdu.pt             facebook/CDULisboa             twitter/CDU_Lisboa             instagram/CDU.Lisboa

CONSULTA AQUI O PROGRAMA 
ELEITORAL MUNICIPAL DA CDU


