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venham a ser considerados adequados para melhorar
as condições de segurança, designadamente ecrãs
indicadores de velocidade;

— Implementar e fiscalizar o cumprimento do modelo
de serviços de manutenção de espaço público e de
equipamentos contratados;

— Requalificação de pequenos espaços verdes de
enquadramento do bairro das Caixas;

— Implementar um contrato de manutenção regular e
sustentado dos parques infantis, equipamentos de
fitness e parques caninos (equipamentos) da Freguesia Alvalade;
— Promover a criação de mais bebedores para animais
na freguesia;
— Consolidar a rede de Parques Caninos, instalando
um no Parque José Gomes Ferreira (no quadro do CDC
a celebrar com a CML), junto ao Lisboa Racket Center
ou numa localização a definir com a CML;
— Avaliar, ouvindo os residentes, a possibilidade de
instalar um Parque Canino no Bairro das Caixas,
aliviando desta forma a pressão nos espaços verdes
existentes, nomeadamente no Jardim dos Coruchéus;
— Junto da CML, promover a requalificação dos logradouros do Bairro das Caixas, junto à EB Santo António,
nomeadamente no logradouro a tardoz da Rua Fausto
Guedes Teixeira;
— Promover pequenas alterações nas recentes intervenções realizadas nos Logradouros sitos na Rua João
Lúcio e na António Pusich, procurando dar resposta
adequada às pretensões da população residente;
— Requalificação do atravessamento pedonal entre a
rua Rosália de Castro e a rua Fernando Caldeira,
melhorando o acesso pedonal à escola EB1 Fenando
Pessoa, integrando os sistemas e equipamentos que
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— Junto da CML, promover a requalificação do troço
poente da Av. Igreja, entre a Praça de Alvalade e o
Campo Grande;
— Proceder a novas plantações, nomeadamente de
exemplares arbóreos e arbustivos, reforçando em
número e diversidade os exemplares existentes e criando
novas zonas;
— Promover a reformulação de redes de rega existentes, incluindo melhoramentos, adaptações e modernizações, incluindo a rede de bebedouros;
— Desenvolver campanhas de informação/sensibilização
para a utilização das zonas verdes e espaço público,
abrangendo diferentes temáticas tais como o lixo,
dejetos caninos, intervenções em curso nas zonas verdes;
— Em articulação com a CML, propor a criação de
uma rede de locais para depósitos de resíduos verdes,
com potencial aproveitante deste tipo de resíduos
para compostagem;
— Dar continuidade à assessoria técnica, sempre que
necessário, prestada pelo LPVVA, do Instituto Superior
de Agronomia, com vista à avaliação fitossanitária e de
risco de rutura;
— Instalar um sistema solar-térmico para aquecimento de água quente no Posto das Murtas (SHU),
reduzindo a utilização de gás, aprofundando as medidas de eficiência energética, tendo uma poupança na
conta energética;
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— Acompanhar e participar no desenvolvimento dos
projetos da CML/EMEL relativos à expansão da rede
de ciclovias, designadamente no que diz respeito à
sua localização, de modo a que os objetivos inerentes
a esses projetos não prejudiquem a satisfação das
necessidades dos residentes em Alvalade;
— Proceder à nova localização de estações GIRA a
consensualizar com a CML – Bairro São Miguel e Silva
Albuquerque, Praça de Alvalade, Frei Miguel Contreiras
e Av. Rio de Janeiro (junto ao mercado/RSB);
— Propor à Câmara Municipal de Lisboa a instalação de
radares de controlo de velocidade na Avenida Estados
Unidos e a reformulação dos semáforos a meio de ambos
os troços desta avenida, promovendo a colocação de
passadeiras luminosas e/ou a instalação de sistemas
não punitivos dissuasores do excesso de velocidade;
— Solicitar à CML, a colocação de sistemas inibidores
de velocidade (ecrãs que informam a velocidade real
dos veículos) e reforçar a sinalização nas zonas próximas das escolas, em frente do Mercado de Alvalade e
na Avenida da Igreja e promover a colocação de passadeiras luminosas;
— Propor à CML que aumente o número de lugares
para automóveis, motociclos e bicicletas, na Rua
Guilhermina Suggia e troço final da Av. Frei Miguel
Contreiras, e proceda à reformulação da rua Gama
Barros, Coronel Bento Roma e da Conde Sabugosa;
— Propor à CML a realização de um CDC para a Junta
de Freguesia promover a realização de estudo prévio e
posterior introdução de medidas de acalmia de tráfego
junto das escolas, creches e jardins de infância, na Av.
Santa Joana Princesa e Av. D. Rodrigo da Cunha;
— Promover, junto da Câmara Municipal de Lisboa, o
desenvolvimento de projeto de ordenamento do estacioJUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

MANUTENÇÃO E GESTÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS
namento na Avenida Gago Coutinho (em espinha) e pela
requalificação dos pavimentos pedonais, devolvendo
condições adequadas à mobilidade pedonal;
— Promover o levantamento e análise técnica, com a
intervenção de especialistas, de estudos e projetos
desenvolvidos pela CML e / ou EMEL relativos a projetos de construção de parques de estacionamento em
Alvalade, com o objetivo de realizar um plano de mobilidade e estacionamento da freguesia de Alvalade, que
se revele adequado à satisfação das necessidades dos
residentes e comerciantes da freguesia e que preveja
as soluções mais adequadas a dar resposta às várias
componentes que interessam às políticas relativas à
defesa e melhoria das condições ambientais;
— Defender, junto da CML, a necessidade de dar prioridade ao desenvolvimento de projeto de construção de
um parque de estacionamento subterrâneo, como já
esteve previsto no plano de investimento da EMEL de
2020, na envolvente da Avenida da Igreja, que se
revele adequado a dar resposta às necessidades dos
moradores, comerciantes e todos os que circulam em
Alvalade, melhorando as condições de mobilidade, a
qualidade de vida dos residentes e criando melhores
condições para a dinamização do comércio local;
— Junto com a CARRIS e com o pelouro da Mobilidade
da CML, e após os primeiros meses de operação da
Carreira de Bairro, avaliar o percurso existente, com
base nos dados relativos à sua utilização, a fornecer
pela Carris, com vista a avaliar a necessidade de
promover a melhoria da satisfação das necessidades
sentidas pelos utilizadores e, dessa forma, contribuir
para a diminuição do uso de automóvel particular;
— Acompanhar a requalificação do espaço público,
dos arruamentos, da rede de esgotos, da iluminação
pública, do estacionamento, bem como a introdução
de espaços verdes do Bairro São João de Brito;
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— Trabalhar em conjunto com a CML e os moradores
do Bairro São João de Brito para que as escrituras em
falta de algumas moradias sejam agilizadas durante o
ano de 2022;
— Desenvolver todos os esforços junto da CML para
encontrar uma solução para a Rua das Mimosas/Bairro. S. João de Brito, solicitando reuniões, no mais curto
prazo possível, com os vereadores com competências
nas matérias que interessam à resolução e conclusão
do processo conducente à regularização desta área e
inclusão da mesma no plano de reordenamento e
urbanização do bairro;
— Desenvolver o projeto de reformulação do parque
infantil e do espaço público de convívio no Bairro da
Boa Esperança (na R. Eng. Manuel Rocha);
— Promover junto da CML, mais e melhor iluminação
na Freguesia promovendo a utilização de iluminação
LED (mais eficiente e mais sustentável) ajudando desta
forma a promover a segurança de pessoas e bens;
— Tendo em atenção que EMEL passou a ser, oficialmente, uma operadora de Pontos de Carregamento
para Veículos Elétricos (OPC), promover junto desta
entidade a colocação de mais carregadores elétricos
na via pública da Freguesia;
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— Desenvolver, em linha com o parecer emitido pelo
IGAC, o processo de licenciamento do auditório do
Centro Cívico Edmundo Pedro como sala de espetáculos, incluindo a reformulação da plateia (instalação de
equipamento adequado ao funcionamento de um
auditório) e da iluminação para a tecnologia LED, com
vista à melhoria da eficiência energética;
— Implementar, no âmbito do CDC Complementar, o
projeto de reconversão da iluminação do Complexo
Desportivo Municipal São João de Brito para tecnologia LED, dotando esse equipamento de melhores
condições para a realização de eventos de carater
nacional ou internacional, permitindo, ainda a realização de transmissões televisivas;
— Requalificar, no âmbito do CDC Complementar, o
Campo de Jogos da Teixeira de Pascoais, incluindo a
realização de um estudo com vista à avaliação das
patologias existente a nível estrutural dos edifícios de
apoio (balneários e arrumos), com vista à definição de
uma solução final. Intervenção de regularização e
modernização do espaço de jogo e possível criação de
novo acesso a partir da rua Teixeira de Pascoais.

— Promover junto da CML a requalificação da área
envolvente ao edifício do Posto das Murtas (SHU), bem
como obras de requalificação das instalações, por
forma a melhorar as condições para os trabalhadores
deste importante Serviço da freguesia;
— Realizar intervenção de requalificação nas áreas
comuns do Centro Cívico Edmundo Pedro, concluindo
o processo de adaptação à mobilidade condicionada
e requalificando o espaço de auditório, visando tornar
este num equipamento mais inclusivo e funcional;
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