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A atividade da CDU e dos seus 
eleitos na freguesia do Parque 
da Nações centrou-se em torno
de quatro eixos, tal como nos 
havíamos comprometido 
aquando da apresentação do
nosso programa eleitoral:

1. Dar voz aos moradores e 
trabalhadores da freguesia, 
transmitindo à Junta e Câmara,
de acordo com as competências 
de cada autarquia, as justas 
preocupações e os problemas 
com que se deparam, lutando 
pela sua resolução;

2. Exigir, em nome das diversas 
entidades que desenvolvem a 
sua ação no Parque das Nações,
mais apoios para o 
desenvolvimento da sua 
atividade e transparência nos 
apoios dados;

3. Trabalhar para a melhoria das 
condições de vida na freguesia, 
quer pela conservação
e utilização adequada do espaço 
público, quer pelo aumento da 
oferta de equipamentos sociais, 
quer na melhoria das 
acessibilidades e transportes 
públicos, bem como pelas 
condições de segurança;

4. Aumentar o nível de 
participação das pessoas e 
entidades na gestão do território 
e definição da política a seguir 
pela autarquia.

Conscientes do nosso papel de 
eleitos locais, de quem se espera 
que contribuam também com 
propostas concretas no sentido 
de resolver os diversos 
problemas da Freguesia, 
destacamos das diversas 
propostas e recomendações que 
apresentámos:

• Proposta para uma maior 
divulgação das sessões da 
Assembleia de Freguesia  e
das reuniões públicas da Junta;

• Um Conselho Local de 
intervenção para a
Zona Poente da Freguesia do 
Parque das Nações

• Um Conselho Consultivo para a 
Educação

E, não descurando o importante 
papel político e social da 
Assembleia de Freguesia, 
propusemos a tomada de 
posição pública sobre 
efemérides e questão gerais da 
vida nacional com efetivo 
impacto na freguesia e sua 
população.

Promovemos ainda visitas a 
diversas zonas da freguesia, 
algumas com a participação de 
Vereadores da Câmara 
Municipal de Lisboa e Deputados 
da Assembleia da Republica,
contactando com moradores e 
entidades sedeadas na 
freguesia.



Em coerência com estes objetivos, 
questionámos a Junta acerca de questões 
relevantes para a freguesia, tais como:

• Condições de trabalho dos trabalhadores 
ao serviço da junta;

• Correta aplicação das normas legais, quer 
na contratação pública relativa à aquisição de 
bens e serviços feitos pela junta, quer em 
relação aos vínculos laborais;

• Regular funcionamento dos órgãos 
autárquicos;

• Funcionamento dos equipamentos geridos 
pela autarquia, designadamente: a piscina do 
Oriente, a Biblioteca David Mourão Ferreira, os 
polidesportivos de ar livre, parques infantis, 
equipamentos sanitários de apoio ao usufruto 
das zonas de lazer da freguesia, à pista de 
skate;

• Acessibilidades da e na Freguesia;

• Apoios ao movimento associativo local;

• Funcionamento das escolas públicas; 

• Calendarização da construção da segunda 
fase da escola do Parque das Nações e à
construção do pavilhão desportivo; 

• construção da nova escola na zona norte;

• construção da creche pública; 

• construção do centro de saúde; 

• Utilização de espaços sob gestão da junta 
para a dinamização do associativismo;

• Apoios a famílias, comerciantes e associações 
locais para fazer face às consequências da 
pandemia;

• Acessibilidades da e na Freguesia;

• Implementação de soluções de organização 
do tráfego e estacionamento na freguesia que
Promovam a utilização de veículos partilhados e 
menos poluentes, mas cuidando de exigir a 
regulamentação da circulação e parqueamento 
de trotinetas e bicicletas, impedindo a 
degradação do espaço público.

• Organização do estacionamento na via 
pública e nas ZAAC - zonas de estacionamento 
condicionado;

WWW.CDU.PT
ELEITOSPCP_JF@GMAIL.COM


