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GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES
— Assegurar a manutenção dos Espaços Verdes da 
Freguesia, promovendo a melhoria das condições das 
espécies vegetais neles sitas, assegurando, sempre que 
se revele adequado, a realização atempada de tarefas de 
manutenção qualificada e replantações onde necessário;

— Introdução de critérios de desempenho ambiental 
nos procedimentos contratuais relativos à manuten-
ção dos espaços verdes, premiando a utilização de 
ferramentas elétricas, em detrimento de outras com 
maior impacte ao nível das emissões e do ruido;

— Garantir a manutenção e reforçar a fiscalização da 
manutenção dos novos espaços verdes criados em 2021 
e que estejam ainda durante o período de garantia por 
parte das empresas que realizaram a intervenção;

— Propor à Câmara Municipal de Lisboa (CML) a 
renovação e / ou celebração de Contratos de Delega-
ção de Competências (CDC), designadamente para a 
manutenção do Parque José Gomes Ferreira, Quinta do 
Narigão e Parque Hortícola Aquilino Ribeiro Machado;

— Defender que o CDC contemple uma requalificação 
ampla e necessária do Parque José Gomes Ferreira, no 
que concerne a intervenções nos caminhos pedonais, 
mobiliário urbano, instalações sanitárias, equipamen-
tos de ginástica ao ar-livre, requalificação do parque 
infantil, instalação de um parque canino e ainda a 
implementação de um sistema de iluminação adapta-
da à fauna, melhoria da segurança, entre outras condi-
ções, para aumentar a sua utilização e fruição e atrair 
mais visitantes;

— Trabalhar em conjunto com a CML para a definição 
de um plano de reflorestação a médio prazo do Parque 
José Gomes Ferreira, garantindo a continuidade das 

suas funções ecológicas e de tampão à infraestrutura 
viária e aeroportuária existente;

— Propor à CML a renovação do CDC Espaços Verdes, 
com vista à manutenção regular de pequenos espaços 
verdes de enquadramento que não constavam no auto 
de transferência da CML para a JFA, ou que foram, entre-
tanto, criados ou recuperados, abrangendo, ainda, as 
zonas expectantes;

— Desenvolver um estudo-prévio e, se possível, propor 
à CML que seja realizado durante 2022, a implementa-
ção de espaço verde no eixo e placa central na Praça 
de Alvalade, mantendo o acesso à estátua do Santo 
António, melhorando as condições de permeabilidade 
do solo (tendo sempre em conta que existe o Metro), 
bem como a requalificação e plantação de árvores e 
outras plantas arbóreas entre a Praça de Alvalade e o 
cruzamento da Avenida de Roma com a Av. Estados 
Unidos da América;

— Promover junto da CML, a melhor iluminação da 
estátua do Santo António;

— Concluir o processo de requalificação do Jardim dos 
Moradores, no âmbito do contrato de delegação de 
competências, reabilitando o espaço e os equipamen-
tos e melhorando as condições de segurança;

— Continuar a implementação de estratégias biológi-
cas e naturais de combate às pragas que afetam o 
arvoredo da Freguesia;

— Pugnar junto da CML por uma política humana de 
controlo da população de pombos em ambiente 
urbano, através de um programa de controlo popula-
cional por via da contraceção e de apoio veterinário, 
afastando a captura como metodologia de controlo 
da população, retomando o projeto do pombal 
contracetivo; 
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— Requalificar o lago do Largo Frei Heitor Pinto com 
um sistema de reciclagem de água, o que permitirá 
poupança de água muito considerável e promove a 
sustentabilidade ambiental da freguesia e a diminui-
ção deste tipo de despesa;

— Expandir a valência de hortas e apoiar o desenvolvi-
mento de projetos de criação de hortas e jardins, 
respondendo à forte procura, bem como desenvolver 
uma valência para produção hortícola, apoiando a 
criação de emprego no âmbito do projeto “Do Céu para 
a Mesa” do Programa Bip/Zip da CML. Manter e reforçar 
o espaço de prado natural e de flores campestres; 

— Promover a expansão do parque hortícola Aquilino 
Ribeiro Machado na zona envolvente às hortas verticais, 
com a criação de uma zona de estadia com vista a uma 
potencial utilização para a dinamização de atividades / 
workshops / mercado biológico;

— Manter a fiscalização no cumprimento das regras 
no que respeita à manutenção das Hortas Urbanas 
dos bairros. 


