
PARQUE DAS NAÇÕES

e gestão urbana sustentado assente numa 

estratégia de combate às alterações 

climáticas. 

Quando se descura esta realidade, e não 

se estruturam e dinamizam os serviços ao 

dispor da Junta, a população, que reside nos 

diversos bairros do Parque das Nações, vê 

degradada a sua qualidade de vida. 

O programa e a equipa que apresentamos 

assumem como determinantes os valores 

do desenvolvimento sustentável e a gestão 

democrática/participada.

O Parque das Nações, Lisboa,
precisa da CDU. 

A CDU apresenta as linhas fundamentais do 
seu programa, através do qual o direito a 
esta freguesia e à cidade se concretiza. 

O Parque das Nações recebe todos os dias 

milhares de visitantes que, a par de quem 

nos atravessa nas deslocações pendulares 

casa/trabalho, usam os espaços públicos, 

aumentando a necessidade de maior 

cuidado na manutenção dos espaços verdes 

e pedonais, no ordenamento do trânsito e 

estacionamento, na melhoria dos transportes 

públicos e segurança rodoviária, na limpeza 

urbana e iluminação pública, no planeamento 
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PELO DIREITO À TRANSPARÊNCIA,
PARTICIPAÇÃO E BOA GESTÃO PÚBLICA
• Implementação de sistemas de informação 
e monitorização do orçamento e atividades 
da Junta;
• Implementação de Comissões Locais e pro-
gramas de incentivo à participação dos fre-
gueses que facilitem a gestão de proximidade;
• Redução dos elevados custos com con-
tratação externa, usando em alternativa os 
meios da autarquia;
• Criação da figura do Provedor da Freguesia.
• Criação da Comissão da Junta de Freguesia 
com vista ao acompanhamento das Jornadas 
da Juventude 2023.

PELO DIREITO AO ENSINO
• Estudo de viabilidade de integração de todas 
as escolas da freguesia num mesmo agrupa-
mento;  
• Execução, por delegação da CML: colocação 
de auxiliares de educação; refeições; ma-
nutenção dos espaços escolares; atividades 
extracurriculares para todos os ciclos de ensi-
no básico e pré-escolar, preferencialmente em 
ambiente exterior à escola;
• Criação de um gabinete de prevenção do 
abandono e insucesso escolar;
• Reativação do Conselho Consultivo de Edu-
cação;
• Garantir a construção da nova Escola Básica 
da Zona Norte.

PELO DIREITO À FRUIÇÃO CULTURAL,
AO DESPORTO E AO ASSOCIATIVISMO
• Criação de Polos de atividades (Estúdio de 
música, rádio online, ateliê de artes e fotogra-
fia, ateliê de escrita, atividades náuticas, teatro 
e coro);
• Criação de uma incubadora do associativis-
mo, com espaço físico partilhado;
• Promoção da arte pública integrada num 
conceito “Parque das Nações - Museu a Céu 
Aberto”; 
• Desenvolver a atividade náutica como for-
mação básica;
• Realização do Fórum anual de juventude da 
freguesia;
• Apoiar, através de contratos programa, as 
atividades do movimento associativo da 
freguesia;
• Dinamizar os equipamentos sob gestão da 
autarquia: Piscina do Oriente e Biblioteca Da-
vid Mourão Ferreira.

PELO DIREITO À MOBILIDADE E AMBIENTE
• Estudo do impacto e soluções sobre a criação 
de zonas zero de emissões na freguesia, com 
vista a alcançar a neutralidade carbónica; 
• Reforço das equipas de manutenção dos
equipamentos, rede de vias pedonais, e es-
paços verdes;
• Garantir junto da CARRIS a melhoria do seu 
serviço de transporte público na Freguesia;
• Regulação do uso e estacionamento dos 
veículos partilhados (bicicletas e trotinetas) 
garantindo a segurança viária e pedonal.

PELO DIREITO À PROTEÇÃO CIVIL,
SEGURANÇA DE PESSOAS E BENS
• Reabilitar a Unidade Local de Proteção Civil da 
Freguesia, com o envolvimento de moradores;
• Atualizar o Plano Local de Emergência, pro-
movendo a sua divulgação e a execução dos 
respetivos simulacros;
• Trabalhar com a CML para resolução dos 
graves problemas de iluminação pública;
• Avaliação dos riscos de segurança ambien-
tal provenientes da contaminação dos solos, 
da qualidade das águas ornamentais e de 
rega e assentamento de terrenos na frente 
ribeirinha. 
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ZONA POENTE

• Criação de um gabinete de habitação para, em articulação com a Gebalis, 
garantir a reabilitação  das habitações municipais, dos equipamentos e 

do espaço público;
• Garantir junto da CML a melhoria da limpeza urbana e a colocação de 
contentores subterrâneos para deposição de resíduos sólidos
• Desenvolvimento de programas específicos para as crianças, jovens e 
3ª idade;
• Estudar, com a população e comerciantes, a melhor solução para os pro-

blemas da circulação e estacionamento da zona.
 

ZONA SUL

• Manutenção dos pavimentos da frente ribei-
rinha, do Passeio do Neptuno e do Passeio das 
Tágides;

• Reforço das condicionantes e controlo efeti-

vo ao estacionamento indevido nas zonas de 
acesso condicionado (ZAC); 

• Dinamização de atividades de rua promoto-

ras do convívio entre moradores;

• Elaborar um plano de valorização para o 
conjunto das esplanadas frente à Marina.

ZONA NORTE

• Garantir a reconstrução e manutenção regu-

lar dos passadiços e jardins do Parque Tejo;

• Repavimentar o Passeio dos Heróis do Mar 
com uma solução sem emissão de partículas;

• Garantir da CML o investimento na rede de 
rega;

• Garantir, da Fábrica de Águas Beirolas a 
eliminação dos maus cheiros no Jardim dos 

Jacarandás.

RECONHECENDO
A HETEROGENEIDADE 

SOCIAL,
TRABALHAR

EM PROL
DA INTEGRAÇÃO 
HARMÓNICA DE

TODO O
TERRITÓRIO

Programa Eleitoral
Municipal da CDU
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