
A CDU na luta pelo direito à habitação
Realizou-se o Fórum CDU Beato – Habitação, uma iniciativa onde se abordaram 
questões como o aumento dos preços da habitação, os efeitos da especulação 
imobiliária, a gestão da Gebalis dos bairros municipais e as necessárias respostas  
para cumprir o direito constitucional à habitação. 
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Segundo os Censos 2021, na freguesia do Beato 
perto de metade dos edifícios têm necessidade de 
reparação e outros tantos não têm nenhum tipo de 
aquecimento. Apesar de tudo isso, aquilo que se paga 
hoje por metro quadrado na freguesia do Beato seria 
suficiente para ser uma das freguesias mais caras de 
Lisboa há cinco anos atrás.

Os participantes no Fórum partilharam essas e 
outras experiências: das casas vazias à importância 
da comunidade para o bem-estar no bairro, do assé-
dio por parte de senhorios à degradação dos edifí-
cios, dos impactos do alojamento local às isenções 
fiscais que facilitam a especulação imobiliária. 

As respostas que a Câmara não dá
Ana Jara, vereadora do PCP na Câmara Municipal 

de Lisboa, relembrou que a CML tem previsto para 2023 
o seu maior orçamento de sempre, com 1305 milhões 
de euros, dos quais apenas 13,5% vai para habitação, 
uma área há muito identificada como prioritária. 

Números que se tornam ainda mais impressionan-
tes quando a perda de receita da CML pela devolu-
ção do IRS aos munícipes (uma medida socialmente 
injusta, pois os 50% mais pobres recebem apenas 3% 
do valor) equivale a cinco vezes o valor do investi-
mento da Gebalis para o conjunto dos bairros muni-
cipais da cidade. 

Habitação municipal que, como lembrou, tem sido 
descurada na cidade, sendo necessário não só aumen-
tar a oferta pública de habitação como melhorar as 
condições de habitabilidade dos bairros existentes. 

Da iniciativa saiu claramente reforçado o compro-
misso de avançar nesta luta pela habitação na cidade 
e na freguesia: da Vila Dias aos bairros municipais, 
do envolvimento das populações à valorização do 
espaço público, da reabilitação de casas devolutas à 
planificação de toda a cidade. Porque é possível viver 
melhor em Lisboa, a CDU continuará nesta luta.O Fórum permitiu uma discussão ampla e participada

Aumentar a oferta de habitação pública
Aumentar a oferta de habitação pública é absolu-

tamente necessário, ainda mais quando existe uma 
grande disponibilidade de terrenos municipais nesta 
zona da cidade e que será alvo dos apetites imobiliá-
rios da especulação e da consequente expulsão dos 
moradores.

Os eleitos pela CDU apresentaram na Assembleia 
de Freguesia do Beato uma moção, que foi aprovada, 
sobre esta matéria, propondo à Câmara Municipal 

de Lisboa «o desenvolvimento do Parque Público 
Habitacional que promova habitação, nos regimes 
de renda apoiada e condicionada, compatível com os 
salários dos trabalhadores e o rendimento das famí-
lias», «o estabelecimento da condição de que a habi-
tação a construir em terrenos municipais tem de ser 
para património municipal», bem como a conserva-
ção e melhoria das condições de habitabilidade dos 
bairros municipais.
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TEM PREOCUPAÇÕES E IDEIAS PARA A FREGUESIA E PARA A CIDADE? ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO

Mais conforto nas paragens do 34B
O percurso da carreira de bairro 34B é composto 

por 45 paragens, das quais apenas 21 têm banco e 
cobertura. Algumas zonas, como a Quinta dos Ouri-
ves e a Picheleira, são particularmente penalizadas, 
com muitas paragens consecutivas sem bancos 
nem coberturas. Como cada serviço arranca com 30 
minutos de diferença nos dias úteis e 50 minutos nos 
fins-de-semana e feriados, o tempo de espera pode 
ser bastante prolongado.

O facto de haver soluções diversas, mesmo no per-
curso do 34B, de bancos de jardim ou de coberturas 
mostra que é possível encontrar soluções de abrigo e 
conforto que não exigem a instalação de uma para-
gem e tendo em consideração as limitações existen-
tes no local (nomeadamente a largura dos passeios).

Foi isso que propuseram os eleitos pela CDU na 
Assembleia de Freguesia do Beato, numa moção que 
foi aprovada por unanimidade, para que se procu-
rem soluções que dêem maior conforto aos utentes.

Nem a primeira paragem do 34B tem banco ou cobertura

A abertura da Unidade de Saúde e os 
médicos de família em falta

A Unidade de Saúde Familiar do Beato deveria 
ter aberto em 2021. Entretanto seria algures durante 
2022 mas o ano de 2023 começou com a Unidade 
ainda fechada. A verdade é que, mesmo ao longo 
desse tempo, era já necessária a contratação de mais 
médicos. Por isso em Dezembro de 2021 a Adminis-
tração de Saúde dizia que estava a «envidar esforços 
no sentido de conseguir recrutar pessoal médico».  
No entanto,  em Outubro de 2022 já dizia que «não se 
previa o aumento da actual equipa».

Na verdade, prometeu-se antes das eleições aquilo 
que depois, com maioria absoluta, se abandonou.  
A política do Governo de não contratação de pro-
fissionais de saúde fomenta a degradação da pres-
tação de cuidados aos residentes na Freguesia do 
Beato. Existem condições para a contratação de 
médicos, e foi isso que os eleitos pela CDU propu-
seram numa moção, aprovada por unanimidade na 
Assembleia de Freguesia do Beato, exigindo do Minis-
tério da Saúde «a	 contratação	 dos	 profissionais	
necessários à prestação de cuidados e atribuição 
de médico de família a todos os residentes, utili-
zando a capacidade instalada no novo edifício».

Novamente	as	cheias
As cheias que vivemos no final do ano mostram 

bem a situação frágil em que a cidade de Lisboa, e 
em particular a freguesia do Beato, se encontra.

Há vários anos que temos defendido a neces-
sidade de dar condições materiais e humanas aos 
serviços da Câmara Municipal para que se resolvam 
os problemas como estes e para que se actue pre-
ventivamente. O Plano Geral de Drenagem de Lisboa 
é uma obra estruturante para a cidade, que desde 
cedo suscitou um amplo consenso, mas cuja con-
cretização foi sendo atrasada. Seria, todavia, errado 
supor que nada mais há a fazer para além da con-
cretização do Plano de Drenagem. 

Políticas e opções erradas no domínio do Urba-
nismo agravaram os riscos aos quais Lisboa está 
hoje exposta. O actual Plano Director Municipal 
(PDM), aprovado em 2012 por PS e PSD, liberalizou os 
usos do solo, abrindo a porta a ocupações excessivas 
e desadequadas. Urge inflectir caminho, planeando 
adequadamente as ocupações do solo da cidade, 
revertendo ou corrigindo situações indutoras de risco. 

É necessária uma mudança radical nas políti-
cas urbanísticas vigentes, capaz de abrir portas a 
um modelo de desenvolvimento e ordenamento 
urbano assente num processo de participação 
pública aberto e transparente, concretizando um 
urbanismo de dimensão social e ecológica para 
Lisboa. 

Na freguesia do Beato voltámos a ver, como vimos 
várias vezes ao longo dos anos, problemas causadas 
pelas cheias, com particular destaque para a Estrada 
de Chelas. Temos exigido regularmente o acompa-
nhamento e a resposta a estas situações, tendo inclu-
sivamente levado a matéria a discussão em Abril.

É agora fundamental que a CML, em conjunto com 
o Governo, agilize os procedimentos de apuramento 
dos danos para prestar apoio a quem dele necessite. 

Endereçamos, por fim. uma palavra solidária para 
todos quantos foram afectados pelas cheias, e tam-
bém aos trabalhadores da CML, da Junta de Fregue-
sia, bem como Bombeiros e demais forças de Protec-
ção Civil, envolvidos na resposta às cheias.

Responder às cheias, uma imagem demasiado recorrente


