


Um bairro com Futuro

• Continuaremos ao lado da população, exigindo 

que a Câmara Municipal cumpra os compromissos 

assumidos e dos quais se tem demitido, insistindo 

na urgência da legalização dos dois bairros e das 

suas habitações. 

Cuidar Carnide é necessariamente cuidar da 

Azinhaga Torre do Fato e da Azinhaga dos 

Lameiros, num profundo exercício de construção 

com e para a comunidade. No último mandato as 

conquistas da CDU Carnide, são as conquistas das 

gentes deste bairro, como são exemplo a 

Repavimentação da Rua Particular à Azinhaga dos 

Lameiros, o apoio prestado às Administrações das 

Augi’s ou a manutenção cuidada do espaço público, 

na afirmação de um projecto de confiança que 

juntos temos vindo a construir.

• Manteremos o apoio às Comissões de 

Administração das Augi’s.

• Insistiremos na relocalização do Parque de 

Estacionamento da Polícia de Segurança Pública, 

permitindo a criação de um Jardim de Proximidade 

para fruição da população.

• Acompanharemos o processo de construção da 

Unidade de Saúde Familiar de Telheiras – Praça São 

Francisco de Assis, garantindo que a mesma 

responderá às necessidades de Carnide, 

assegurando que na freguesia todos terão médico 

de família.

• Continuaremos a lutar pela concretização da 

ligação do Metro da Pontinha a Telheiras.

• Reforçaremos as Equipas de Espaço Público de 

Proximidade como forma de melhorar a limpeza e 

o cuidado com os espaços verdes.

AZ. TORRE DO FATO

AZ. DOS LAMEIROS

Continuaremos a investir na fruição do espaço público, com 

particular destaque para o cuidado dos espaços verdes, da 

mobilidade e higiene urbana, reforçando as tradições de rua e 

vizinhança, tão características de Carnide.

AUMENTAR A MOBILIDADE EM CARNIDE

CARNIDE + VIVIDA 

Nos últimos quatro anos contruímos, consigo, uma Carnide mais 

comunitária e participada, mais verde, onde vivemos com 

qualidade e possibilidade de fruição de um espaço público 

cuidado e apelativo. Afirmámos a cultura e o desporto, 

priorizámos a educação, estivemos de olhos postos na juventude 

e assegurámos o envelhecimento activo. Fizemo-lo, a cada 

momento, com a sua participação, com a certeza de que cada 

passo acontece em articulação com as necessidades dos que 

aqui vivem e trabalham.

CARNIDE É ECOFREGUESIA XXI

Melhorámos as condições em que os mais novos têm aulas, 

promovemos o estudo fora delas, garantimos a ocupação em 

todas as férias, certificámo-nos de que se alimentam bem, 

descansámos os pais nas horas mais complicadas e 

assegurámos a igualdade de oportunidades para todos.

Carnide empenhou-se na construção de uma freguesia amiga do 

ambiente, plantando mais de 500 árvores, lutando pela 

instalação de eco-ilhas subterrâneas, substituindo parte da frota 

automóvel por veículos eléctricos e criando 207 novos talhões, 

distribuídos por quase 10.000 m2 de área para cultivo sendo, 

galardoada consecutivamente como ECOFreguesia durante 

quatro anos.

DE OLHOS POSTOS NO FUTURO 

Desde que a Junta de Freguesia assumiu a gestão da Feira da 

Luz o evento não parou de ganhar dimensão, notoriedade e 

reconhecimento. A qualidade de uma feira recheada de cultura e 

artesanato que atrai centenas de milhares de pessoas é hoje 

uma realidade. 

UM PROJECTO DE CONFIANÇA 

A constante mobilização de esforços dos eleitos da CDU e da 

Junta de Freguesia nos últimos anos materializou-se, finalmente, 

na autorização pela Direcção do ACES Lisboa Norte do reforço 

desta equipa com mais um médico, um enfermeiro e um 

administrativo.

Tão importante quanto o trabalho feito é a consciência clara do 

que falta fazer, pelo que assumimos o compromisso de, com 

persistência e determinação, dar continuidade ao sonho que 

idealizámos para a nossa freguesia.

REFORÇO DE MÉDICO DE FAMÍLIA NO CENTRO DE SAÚDE DE 

CARNIDE 

FEIRA DA LUZ

CARNIDE EDUCA A TEMPO INTEIRO

Pensar a mobilidade em Carnide, sustentável e vocacionada para 

o futuro, passará por continuar a defender a concretização da 

ligação de Metro da Pontinha a Telheiras, investir em modos de 

mobilidade suave, reforçar o número de autocarros, reorganizar 

o estacionamento e promover uma acessibilidade inclusiva e 

universal. 

POR UMA CARNIDE AINDA MAIS LIMPA

Promover a participação cívica e cidadã, reforçando as práticas 

e formas de gestão participada como veículo de uma cidadania 

activa, integrada e vocacionada para a felicidade.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO MOBILIZADO

POR UMA CARNIDE VERDE

Acompanhar a construção do Parque Verde da Feira Popular 

garantindo que será aberto à população, defender o projecto de 

construção de uma área verde há muito pedida para o Terreno 

Maria Droste (Telheiras) e desencadear a criação do Parque 

Urbano de Carnide previsto no Plano de Urbanização Carnide-

Luz. 

Continuaremos a reforçar as Equipas de Espaço Público de 

Proximidade para que a limpeza e cuidado com as ruas e 

espaços verdes seja cada vez mais célere e mais eficiente. 

CARNIDE + FELIZ 

AQUI SOU MAIS FELIZ

PARTICIPAÇÃO 4.0

Numa freguesia que se distingue pela capacidade de mobilizar e 

envolver a comunidade nos processos de tomada de decisão, 

aprofundaremos e diversificaremos as formas de ouvir e ser 

ouvido, alargando o universo que quotidianamente é parte activa 

na construção de uma freguesia orientada para as Pessoas.

CARNIDE + FORTE 

Promover um programa de incentivos para o Movimento 

Associativo que permita alargar o Apoio Psicológico acessível ao 

Espassus 3G, às Escolas e Clubes Desportivos da freguesia, 

promova a dinamização e animação cultural regular dos diversos 

Bairros, crie o Programa de Proximidade e Apoio Integrado à 

População Sénior e reforce a oferta e incentive a actividade 

física.

Investir no reforço das infraestruturas e aumentar a capacidade 

de resposta às necessidades da comunidade local.

PAVILHÃO DESPORTIVO e EDIFÍCIO TEATRO DE CARNIDE

Mobilizar a acção comunitária e as forças vivas da freguesia em 

torno do conceito da felicidade comunitária, repensando e 

adaptando as respostas colectivas promovidas ou  

apoiadas pela Junta de Freguesia, colocando a Pessoa no centro 

da nossa acção diária.

Continuaremos a trabalhar para que a Câmara Municipal de 

Lisboa concretize as obras de construção do novo Pavilhão 

Desportivo e do Pólo Cultural, projectos vencedores do 

Orçamento Participativo de Lisboa em 2016 e 2017.

Continuaremos a pressionar o Ministério da Administração 

Interna e a Câmara Municipal de Lisboa para a reabertura da 42.ª 

Esquadra da PSP e para o reforço de meios e efectivos das 

Esquadras do Bairro da Horta Nova e do Bairro Padre Cruz. 

MÉDICO DE FAMÍLIA A TODOS OS CARNIDENSES

Cuidaremos para que todos os residentes de Carnide tenham 

assegurado o seu direito a um médico de família, integrando o 

Centro de Saúde de Carnide ou a Unidade de Saúde  

Familiar de Telheiras – Praça São Francisco de Assis. 

Pressionaremos e acompanharemos o processo de criação deste 

equipamento, garantindo que o mesmo servirá as  

necessidades de quem aqui reside. 

POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE – REABERTURA DA ESQUADRA 











Um bairro com Futuro

Cuidar Carnide é necessariamente cuidar da Horta 

Nova, num profundo exercício de construção com e 

para a comunidade. No último mandato as 

conquistas da CDU Carnide, são as conquistas das 

gentes deste bairro, como são exemplo, a criação 

do mais recente Espaço Hortícola do Bairro da 

Horta Nova, a requalificação dos prédios do Bairro, 

a construção do Barracão - Ludoteca do Bairro da 

Horta Nova e a construção de um telheiro de 

ligação entre o Jardim-de-Infância e a Escola Prista 

Monteiro, na afirmação de um projecto de 

confiança que juntos temos vindo a construir.

• Continuaremos a exigir a construção do novo 

Parque Infantil na Horta Nova, projecto vencedor 

do Orçamento Participativo de Lisboa em 2017, e a 

insistir na necessidade de respostas concretas 

sobre o inexplicado atraso da obra. 

• Exigiremos um acompanhamento individual a 

cada agregado familiar por parte da GEBALIS. 

Insistiremos na necessidade de pequenos arranjos 

nas zonas comuns dos prédios, na manutenção de 

elevadores e na eliminação de pragas. Igualmente 

urgente é a reavaliação e correcção das anomalias 

que se mantêm após as obras de requalificação, 

muito especialmente no que diz respeito a algumas 

situações de infiltração. 

• Lutaremos pela mudança do sistema de recolha 

de resíduos para contentores subterrâneos. 

• Insistiremos na necessidade de requalificação 

geral da EB1 Prista Monteiro.

• Promoveremos actividades e iniciativas orientadas 

para os jovens, focando na prevenção de 

comportamentos de risco.

• Assumiremos a gestão e dinamização do 

Barracão – Ludoteca do Bairro da Horta Nova.

BAIRRO DA HORTA NOVA

CARNIDE EDUCA A TEMPO INTEIRO

Tão importante quanto o trabalho feito é a consciência clara do 

que falta fazer, pelo que assumimos o compromisso de, com 

persistência e determinação, dar continuidade ao sonho que 

idealizámos para a nossa freguesia.

DE OLHOS POSTOS NO FUTURO 

Carnide empenhou-se na construção de uma freguesia amiga do 

ambiente, plantando mais de 500 árvores, lutando pela 

instalação de eco-ilhas subterrâneas, substituindo parte da frota 

automóvel por veículos eléctricos e criando 207 novos talhões, 

distribuídos por quase 10.000 m2 de área para cultivo sendo, 

galardoada consecutivamente como ECOFreguesia durante 

quatro anos.

CARNIDE É ECOFREGUESIA XXI

CARNIDE + VIVIDA 

AUMENTAR A MOBILIDADE EM CARNIDE

REFORÇO DE MÉDICO DE FAMÍLIA NO CENTRO DE SAÚDE DE 

CARNIDE 

Desde que a Junta de Freguesia assumiu a gestão da Feira da 

Luz o evento não parou de ganhar dimensão, notoriedade e 

reconhecimento. A qualidade de uma feira recheada de cultura e 

artesanato que atrai centenas de milhares de pessoas é hoje 

uma realidade. 

Nos últimos quatro anos contruímos, consigo, uma Carnide mais 

comunitária e participada, mais verde, onde vivemos com 

qualidade e possibilidade de fruição de um espaço público 

cuidado e apelativo. Afirmámos a cultura e o desporto, 

priorizámos a educação, estivemos de olhos postos na juventude 

e assegurámos o envelhecimento activo. Fizemo-lo, a cada 

momento, com a sua participação, com a certeza de que cada 

passo acontece em articulação com as necessidades dos que 

aqui vivem e trabalham.

FEIRA DA LUZ

UM PROJECTO DE CONFIANÇA 

A constante mobilização de esforços dos eleitos da CDU e da 

Junta de Freguesia nos últimos anos materializou-se, finalmente, 

na autorização pela Direcção do ACES Lisboa Norte do reforço 

desta equipa com mais um médico, um enfermeiro e um 

administrativo.

Melhorámos as condições em que os mais novos têm aulas, 

promovemos o estudo fora delas, garantimos a ocupação em 

todas as férias, certificámo-nos de que se alimentam bem, 

descansámos os pais nas horas mais complicadas e 

assegurámos a igualdade de oportunidades para todos.

Continuaremos a investir na fruição do espaço público, com 

particular destaque para o cuidado dos espaços verdes, da 

mobilidade e higiene urbana, reforçando as tradições de rua e 

vizinhança, tão características de Carnide.

Pensar a mobilidade em Carnide, sustentável e vocacionada para 

o futuro, passará por continuar a defender a concretização da 

ligação de Metro da Pontinha a Telheiras, investir em modos de 

mobilidade suave, reforçar o número de autocarros, reorganizar 

o estacionamento e promover uma acessibilidade inclusiva e 

universal. 

AQUI SOU MAIS FELIZ

Continuaremos a reforçar as Equipas de Espaço Público de 

Proximidade para que a limpeza e cuidado com as ruas e 

espaços verdes seja cada vez mais célere e mais eficiente. 

POR UMA CARNIDE VERDE

Acompanhar a construção do Parque Verde da Feira Popular 

garantindo que será aberto à população, defender o projecto de 

construção de uma área verde há muito pedida para o Terreno 

Maria Droste (Telheiras) e desencadear a criação do Parque 

Urbano de Carnide previsto no Plano de Urbanização Carnide-

Luz. 

POR UMA CARNIDE AINDA MAIS LIMPA

CARNIDE + FELIZ 

Promover a participação cívica e cidadã, reforçando as práticas 

e formas de gestão participada como veículo de uma cidadania 

activa, integrada e vocacionada para a felicidade.

MOVIMENTO ASSOCIATIVO MOBILIZADO

Promover um programa de incentivos para o Movimento 

Associativo que permita alargar o Apoio Psicológico acessível ao 

Espassus 3G, às Escolas e Clubes Desportivos da freguesia, 

promova a dinamização e animação cultural regular dos diversos 

Bairros, crie o Programa de Proximidade e Apoio Integrado à 

População Sénior e reforce a oferta e incentive a actividade 

física.

PARTICIPAÇÃO 4.0

Numa freguesia que se distingue pela capacidade de mobilizar e 

envolver a comunidade nos processos de tomada de decisão, 

aprofundaremos e diversificaremos as formas de ouvir e ser 

ouvido, alargando o universo que quotidianamente é parte activa 

na construção de uma freguesia orientada para as Pessoas.

Investir no reforço das infraestruturas e aumentar a capacidade 

de resposta às necessidades da comunidade local.

Continuaremos a trabalhar para que a Câmara Municipal de 

Lisboa concretize as obras de construção do novo Pavilhão 

Desportivo e do Pólo Cultural, projectos vencedores do 

Orçamento Participativo de Lisboa em 2016 e 2017.

POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE – REABERTURA DA ESQUADRA 

Continuaremos a pressionar o Ministério da Administração 

Interna e a Câmara Municipal de Lisboa para a reabertura da 42.ª 

Esquadra da PSP e para o reforço de meios e efectivos das 

Esquadras do Bairro da Horta Nova e do Bairro Padre Cruz. 

Mobilizar a acção comunitária e as forças vivas da freguesia em 

torno do conceito da felicidade comunitária, repensando e 

adaptando as respostas colectivas promovidas ou  

apoiadas pela Junta de Freguesia, colocando a Pessoa no centro 

da nossa acção diária.

MÉDICO DE FAMÍLIA A TODOS OS CARNIDENSES

Cuidaremos para que todos os residentes de Carnide tenham 

assegurado o seu direito a um médico de família, integrando o 

Centro de Saúde de Carnide ou a Unidade de Saúde  

Familiar de Telheiras – Praça São Francisco de Assis. 

Pressionaremos e acompanharemos o processo de criação deste 

equipamento, garantindo que o mesmo servirá as  

necessidades de quem aqui reside. 

PAVILHÃO DESPORTIVO e EDIFÍCIO TEATRO DE CARNIDE

CARNIDE + FORTE 







• Trabalharemos para a repavimentação das ruas 

do Bairro.

• Continuaremos a exigir da Câmara Municipal de 

Lisboa que sejam encontradas soluções para o 

notório agravamento das condições de 

estacionamento em Telheiras.

Um bairro com Futuro

• Continuaremos a acompanhar a construção do 

Complexo Desportivo da Quinta dos Inglesinhos, 

assegurando que as condições acordadas com a 

Comissão de Representantes dos Moradores, a 

Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia 

Cuidar Carnide é necessariamente cuidar de 

Telheiras, num profundo exercício de construção 

com e para a comunidade. No último mandato as 

conquistas da CDU Carnide, são as conquistas das 

gentes deste bairro, como são exemplo a 

requalificação dos elementos de água da Alameda 

Roentgen, a reorganização do trânsito na Rua do 

Impasse, a requalificação dos espaços baldios 

existentes na Rua Padre Américo e o 

acompanhamento da construção do Complexo 

Desportivo da Quinta dos Inglesinhos, na afirmação 

de um projecto de confiança que juntos temos 

vindo a construir. • Reabilitaremos o Parque Infantil da Alameda 

Roentgen.

• Garantiremos que a Câmara Municipal de Lisboa 

crie na Av. das Nações Unidas e Praça S. Francisco 

de Assis um verdadeiro sistema dissuasor de 

velocidade.

• Acompanharemos o processo de construção da 

Unidade de Saúde Familiar de Telheiras – Praça São 

Francisco de Assis, garantindo que a mesma 

responderá às necessidades de Carnide, 

assegurando que na freguesia todos terão médico 

de família.

• Investiremos no arranjo paisagístico da Avenida 

das Nações Unidas.

• Continuaremos a lutar pela concretização da 

ligação do Metro da Pontinha a Telheiras.

serão cumpridas. Trabalharemos para que, através 

de protocolo de colaboração, este equipamento 

contribua para o enriquecimento das actividades 

extracurriculares das Escolas e Actividades de 

Tempos Livres da freguesia.

• Lutaremos pela melhoria da iluminação pública 

junto às passagens de peões na Praça São 

Francisco de Assis.

TELHEIRAS

DE OLHOS POSTOS NO FUTURO 

UM PROJECTO DE CONFIANÇA 

Melhorámos as condições em que os mais novos têm aulas, 

promovemos o estudo fora delas, garantimos a ocupação em 

todas as férias, certificámo-nos de que se alimentam bem, 

descansámos os pais nas horas mais complicadas e 

assegurámos a igualdade de oportunidades para todos.

Desde que a Junta de Freguesia assumiu a gestão da Feira da 

Luz o evento não parou de ganhar dimensão, notoriedade e 

reconhecimento. A qualidade de uma feira recheada de cultura e 

artesanato que atrai centenas de milhares de pessoas é hoje 

uma realidade. 

REFORÇO DE MÉDICO DE FAMÍLIA NO CENTRO DE SAÚDE DE 

CARNIDE 

CARNIDE + VIVIDA 

AUMENTAR A MOBILIDADE EM CARNIDE

Nos últimos quatro anos contruímos, consigo, uma Carnide mais 

comunitária e participada, mais verde, onde vivemos com 

qualidade e possibilidade de fruição de um espaço público 

cuidado e apelativo. Afirmámos a cultura e o desporto, 

priorizámos a educação, estivemos de olhos postos na juventude 

e assegurámos o envelhecimento activo. Fizemo-lo, a cada 

momento, com a sua participação, com a certeza de que cada 

passo acontece em articulação com as necessidades dos que 

aqui vivem e trabalham.

FEIRA DA LUZ

CARNIDE EDUCA A TEMPO INTEIRO

A constante mobilização de esforços dos eleitos da CDU e da 

Junta de Freguesia nos últimos anos materializou-se, finalmente, 

na autorização pela Direcção do ACES Lisboa Norte do reforço 

desta equipa com mais um médico, um enfermeiro e um 

administrativo.

Carnide empenhou-se na construção de uma freguesia amiga do 

ambiente, plantando mais de 500 árvores, lutando pela 

instalação de eco-ilhas subterrâneas, substituindo parte da frota 

automóvel por veículos eléctricos e criando 207 novos talhões, 

distribuídos por quase 10.000 m2 de área para cultivo sendo, 

galardoada consecutivamente como ECOFreguesia durante 

quatro anos.

CARNIDE É ECOFREGUESIA XXI

Tão importante quanto o trabalho feito é a consciência clara do 

que falta fazer, pelo que assumimos o compromisso de, com 

persistência e determinação, dar continuidade ao sonho que 

idealizámos para a nossa freguesia.

Continuaremos a investir na fruição do espaço público, com 

particular destaque para o cuidado dos espaços verdes, da 

mobilidade e higiene urbana, reforçando as tradições de rua e 

vizinhança, tão características de Carnide.

Pensar a mobilidade em Carnide, sustentável e vocacionada para 

o futuro, passará por continuar a defender a concretização da 

ligação de Metro da Pontinha a Telheiras, investir em modos de 

mobilidade suave, reforçar o número de autocarros, reorganizar 

o estacionamento e promover uma acessibilidade inclusiva e 

universal. 

POR UMA CARNIDE VERDE

MOVIMENTO ASSOCIATIVO MOBILIZADO

Promover um programa de incentivos para o Movimento 

Associativo que permita alargar o Apoio Psicológico acessível ao 

Espassus 3G, às Escolas e Clubes Desportivos da freguesia, 

promova a dinamização e animação cultural regular dos diversos 

Bairros, crie o Programa de Proximidade e Apoio Integrado à 

População Sénior e reforce a oferta e incentive a actividade 

física.

PARTICIPAÇÃO 4.0

POR UMA CARNIDE AINDA MAIS LIMPA

AQUI SOU MAIS FELIZ

Acompanhar a construção do Parque Verde da Feira Popular 

garantindo que será aberto à população, defender o projecto de 

construção de uma área verde há muito pedida para o Terreno 

Maria Droste (Telheiras) e desencadear a criação do Parque 

Urbano de Carnide previsto no Plano de Urbanização Carnide-

Luz. 

Continuaremos a reforçar as Equipas de Espaço Público de 

Proximidade para que a limpeza e cuidado com as ruas e 

espaços verdes seja cada vez mais célere e mais eficiente. 

CARNIDE + FELIZ 

Promover a participação cívica e cidadã, reforçando as práticas 

e formas de gestão participada como veículo de uma cidadania 

activa, integrada e vocacionada para a felicidade.

Mobilizar a acção comunitária e as forças vivas da freguesia em 

torno do conceito da felicidade comunitária, repensando e 

adaptando as respostas colectivas promovidas ou  

apoiadas pela Junta de Freguesia, colocando a Pessoa no centro 

da nossa acção diária.

Numa freguesia que se distingue pela capacidade de mobilizar e 

envolver a comunidade nos processos de tomada de decisão, 

aprofundaremos e diversificaremos as formas de ouvir e ser 

ouvido, alargando o universo que quotidianamente é parte activa 

na construção de uma freguesia orientada para as Pessoas.

CARNIDE + FORTE 

Investir no reforço das infraestruturas e aumentar a capacidade 

de resposta às necessidades da comunidade local.

Continuaremos a pressionar o Ministério da Administração 

Interna e a Câmara Municipal de Lisboa para a reabertura da 42.ª 

Esquadra da PSP e para o reforço de meios e efectivos das 

Esquadras do Bairro da Horta Nova e do Bairro Padre Cruz. 

Continuaremos a trabalhar para que a Câmara Municipal de 

Lisboa concretize as obras de construção do novo Pavilhão 

Desportivo e do Pólo Cultural, projectos vencedores do 

Orçamento Participativo de Lisboa em 2016 e 2017.

MÉDICO DE FAMÍLIA A TODOS OS CARNIDENSES

POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE – REABERTURA DA ESQUADRA 

PAVILHÃO DESPORTIVO e EDIFÍCIO TEATRO DE CARNIDE

Cuidaremos para que todos os residentes de Carnide tenham 

assegurado o seu direito a um médico de família, integrando o 

Centro de Saúde de Carnide ou a Unidade de Saúde  

Familiar de Telheiras – Praça São Francisco de Assis. 

Pressionaremos e acompanharemos o processo de criação deste 

equipamento, garantindo que o mesmo servirá as  

necessidades de quem aqui reside. 


