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JUNTA DE FREG A DE UESI

SÃO VICENTE 

A reorganização administrativa da cidade de 
Lisboa em 2013 veio confirmar a nossa 
discordância com a alteração das freguesias. 
Hoje, mais do que nunca, o poder local 
democrático está afastado dos moradores. A 
Junta de Freguesia deixou de ser procurada 
pelos moradores para a resolução dos 
pequenos problemas. Está transformada num 
foco de burocracia e demora. A freguesia de 
São Vicente nos últimos 8 anos criou um fosso 
enorme entre si e os moradores.
Com a CDU São Vicente nos destinos da 

freguesia estaremos de mãos dadas com os 
moradores, isto é, decidiremos com a 
participação activa de quem cá mora e 
trabalha.
.

Organizaremos assembleias populares para 
consultar a população, para que esta dê a 
sua opinião sobre as decisões que lhe diz 
respeito.
.

Juntos faremos de São Vicente uma freguesia 
perto dos moradores.
.

Contamos convosco!

DECIDIR COM A PARTICIPAÇÃO DOS MORADORES

Vítor Agostinho
Empregado de Escritório / PCP
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Cultura, História e Património

Pretendemos criar polos de cultura nas áreas 
do Teatro, Cinema, Dança, Música, Literatura e 
Artes Plásticas, promovendo nos vários 
espaços existentes na freguesia (salões, 
associações, clubes) eventos como: sessões de 
cinema, peças de teatro, performances e 
dança, debates e tertúlias literárias, reforçando 
assim a oferta e diversificação cultural e 
artística junto dos moradores.

Trazer o Património e a História até à 
população, promovendo palestras, visitas 
guiadas aos monumentos e outras atividades 
de âmbito cultural, social e educativo, que 
possam ser desenvolvidas nesses mesmos 
espaços, contribuindo para a construção de 
cidadãos ativos, e mais despertos para as 
potencialidades do património da freguesia.

Reajustar o funcionamento do Mercado de 
Santa Clara.

Desenvolver atividades em outros espaços ao 
ar livre da freguesia entre outros o Jardim Boto 
Machado, Largo de Santa Marinha, Largo da 
Graça, com programas temáticos para os 
moradores. Entre as iniciativas, queremos 
organizar Feiras Medievais, gastronómicas e 
de âmbito multicultural, com a participação de 
toda a comunidade, inclusivamente 
estrangeira.

Publicar uma newsletter mensal, assim como a 
edição regular do boletim “Prá frente São 
Vicente”, a ser distribuída porta-a-porta.

Criar e manter uma página ativa nas redes 
sociais, onde sejam divulgadas informações de 
vários âmbitos, de forma a aproximar os 
moradores, onde estes possam ter uma 
participação ativa e regular.

Estabelecer protocolos com os museus da 
freguesia no sentido de trazer benefícios aos 
moradores de São Vicente (Museu da água, 
Panteão Nacional, Mosteiro de São Vicente)

Habitação e Urbanismo
.

Apoiar os moradores com necessidades 
económicas nas pequenas obras de 
melhoramento das suas habitações.
.

Por via de aconselhamento jurídico defender 
os moradores da expulsão por via da 
especulação imobiliária e promover junto dos 
proprietários o arrendamento para habitação, 
a preços acessíveis.
.

Acompanhar e apoiar o projeto de 
reabilitação da Quinta do Ferro no sentido de 
evitar a criação de mais uma bolha de 
especulação imobiliária contrária aos 
interesses dos moradores e proprietários.
.

Apoio aos moradores no preenchimento das 
candidaturas aos programas habitacionais 
quer municipais quer nacionais.

Educação e Formação
.

Trabalhar com as entidades 
a nível nacional e concelhio 
no sentido de promover uma 
ação concertada na área da 

Mobilidade e Transportes
..

Intervir junto da Carris no sentido de garantir a 
oferta de transportes públicos com horários e 
percursos adequados às reais necessidades dos 
moradores.
.

Assegurar o transporte gratuito dos moradores 
idosos ou com mobilidade reduzida nas 
deslocações aos hospitais e centros de saúde
.

Criação de novos espaços de estacionamento 
para moradores.

.Segurança

.

Reabertura da esquadra de Sta. Apolónia à 
população da freguesia.
.

Incentivar a PSP a fazer um reforço da escola 
segura de apoio às crianças e do policiamento 
de proximidade.
.

Manter a ligação e cooperação com a PSP no 
programa férias seguras
.

Movimento Associativo Popular, 

Juventude e Desporto
.

Articular com as coletividades e com outras 
“forças vivas” da Freguesia apoiando as suas 
iniciativas com meios técnicos, financeiros e 
logísticos.
Criação do “Gabinete de Apoio ao Movimento 
Associativo”.
.

Criação do Conselho Associativo na promoção 
do diálogo, cooperação e da partilha.
.

Criação de mais espaços para a prática 
desportiva.
.

Apoiar e incentivar a prática desportiva e 
dinamizar os “Jogos de São Vicente”
.

Incentivar e apoiar o desporto inclusivo junto das 
coletividades e outras organizações sociais.
.

Saúde e Ação Social
.

Assumir a importância do SNS e capacitar a 
população a propor melhores condições de 
acesso ao Centro de Saúde, repensando um 
novo espaço, e propondo o alargamento da 
rede de cuidados continuados e paliativos;
.

Reabertura do centro de convívio com 
atividades para reformados e idosos na Rua 
do Paraíso e Rua Josefa de Óbidos.
.

Analisar com a CML a construção do espaço 
na Rua Washington com capacidade para 
idosos e outras valências
.

Colocação de WC pagos, 24h/dia, em pontos 
de afluência noturna.
.

Em parceria com as entidades competentes, 
apoiar projetos de cuidados domiciliários, de 
apoio social e apoiar a construção de um Lar 
para pessoas dependentes;
.

Alargar os horários dos sanitários públicos da 
freguesia e melhorar as condições dos 
Balneários Públicos.
.

Reabertura da lavandaria social (Quinta do 
Ferro).
.

Promover uma linha de apoio junto da 
população, atividades de lazer e bem-estar, 
com foco na educação para a saúde e no 
desenvolvimento de atividades promotoras de 
saúde.

educação e formação.
.

Desenvolver programas de férias de verão para 
todas as crianças e jovens da freguesia.
.

Tornar a freguesia de São Vicente num espaço 
inclusivo identificando os obstáculos e corrigindo 
onde seja preciso.

Ambiente e Sustentabilidade
.

Promover a eficiência energética e a produção 
local de energia renovável, nomeadamente nas 
escolas, polos da freguesia e posto de limpeza.
.

Promover a eficiência e o uso sustentável da 
água, quer nas escolas, quer no dia a dia do 
trabalho da freguesia
.

Trabalhar junto da EPAL e CML para a reativação 
de bebedouros para pessoas e animais.
.

Distribuição gratuita de sacos para os dejetos 
caninos e reativação do motocão na freguesia.
.

Turismo e desenvolvimento local
.

Trabalhar para equilíbrio entre o habitar turístico 
e o habitar da população da freguesia existente 
que, no fundo, constitui a principal razão da vida 
urbana atrativa nestes bairros históricos.
.

Apoiar e contribuir para o desenvolvimento 
turístico, reconhecendo o potencial que esta 
atividade representa.


