ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Ata Nº 50 – 1ª Reunião
Sessão Ordinária de 28 de dezembro de 2020
---------------------------------------------- Registo Áudio-Vídeo ----------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2020, pelas 21:00 horas reuniu, em 1ª reunião,
a Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, por videoconferência,
devido às restrições associadas à pandemia Covid_19, com a Ordem de Trabalhos segundo o
Edital da Convocatória. -----------------------------------------------------------------------------------------Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum,
verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes
membros eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------PS: Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, João Pedro da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas
Serra Vasconcelos, José da Silva Fernandes em substituição de Manuel Tito Morais de Oliveira,
Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso e Júlio Fernando de Albuquerque
Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nossa Lisboa: Carlos Francisco Almeida Ardisson Domingos, José Paulo Almeida Teles Baltazar,
Denise Isabel Ruiz Filipe e Francisco Maria de Oliveira Serra Goulão Galante. --------------------PSD: Francisco Luís Ferreira Bento em substituição de António Luís Pereira Romano de Castro
e Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo em substituição João Mário Amaral Mourato Grave. --------PCP: Alexandre Miguel Quítalo Marvão em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves --A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado
pela Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos com a função de 1ª Secretária face à ausência
do 1º Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Francisco Luís Ferreira Bento
cooptado da Assembleia para a função de 2º Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------Assuntos de Interesse Geral. ----------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 02:25 -----------------------------------------------------------------------------------------Após a verificação de quórum, o Presidente referiu ter sido intenção da Mesa acautelar nesta
Assembleia um ponto para a apresentação do trabalho realizado pela Comissão de Proteção
de Crianças e Jovens de Lisboa Oriental. No entanto, após contactos efetuados quer pelo
Presidente da AFPN quer pelo Presidente da JFPN, a dimensão e interesse do trabalho que
tem vindo a ser desenvolvido pela Comissão, justificam que o tema venha a ser abordado
numa Assembleia de Freguesia Extraordinária dedicada ao assunto, a qual, será articulada
com a respetiva Comissão, mas que, em termos de planeamento, aponta para a 1ª quinzena
de fevereiro, p.f. -------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos prosseguiram com a apreciação e votação da Ata da Assembleia de Freguesia
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nº 49 de 28 de setembro de 2020. ---------------------------------------------------------------------------Submetida à votação a Ata final da Sessão Ordinária n.º 49 de 28 de setembro de 2020, foi
aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. ----------------------------------------Fim Vídeo: 09:30 -------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 09:31 ------------------------------------------------------------------------------------------Continuando dentro do Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD) o Presidente da Mesa
informou a Assembleia sobre os 6 (seis) documentos que deram entrada na Mesa
apresentados pela Bancada da “Nossa Lisboa/CDS-PP”, a saber: -------------------------------------1. (Doc. 145/AFPN 50) – Voto Louvor - Setor Social e Solidário – Nov. 2020 -----------------2. (Doc. 146/AFPN 50) – Voto de Pesar Arq. º Gonçalo Ribeiro Telles -------------------------3. (Doc. 147/AFPN 50) – Voto Saudação 25 Novembro -------------------------------------------4. (Doc. 148/AFPN 50) – Recomendação Acompanhamento da implementação das
Recomendações aprovadas - -------------------------------------------------------------------------5. (Doc. 149/AFPN 50) – Recomendação – Repavimentação de troço da Av. D. João II --6. (Doc. 150/AFPN 50) - Moção – Av. Infante D Henrique traços contínuos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A admissibilidade dos documentos atrás referidos foi votada e aprovada por unanimidade. O eleito Carlos Ardisson apresentou os documentos 145, 146 e 150, o Eleito José Baltazar os
Documentos 148 e 149 e o Eleito Francisco Galante o Documento 147. --------------------------Concluída a apresentação dos documentos em apreço, o Presidente da Assembleia de
Freguesia abriu o debate solicitando inscrição para intervenção sobre as matérias versadas.
O debate decorreu com as intervenções dos Eleitos Alexandre Marvão do PCP, Tiago Gonçalo
do PSD, João Pedro Correia do PS, Carlos Ardisson e José Baltazar da Nossa Lisboa/CDS-PP.
Nas intervenções efetuadas e respetivo debate, ficou decidido alterar a periodicidade
prevista no «Doc. 148/AFPN 50) – Recomendação Acompanhamento da implementação das
Recomendações aprovadas» de mensal para trimestral, bem como, o seu período de
abrangência para início de 2019. ----------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:04:26 --------------------------------------------------------------------------------------Findo o debate, o Presidente da Mesa da Assembleia passou de imediato à votação dos
documentos, com os resultados abaixo detalhados:----------------------------------------------------Início Vídeo 01:04:30 -------------------------------------------------------------------------------------1. (Doc. 145/AFPN 50) – Voto Louvor - Setor Social e Solidário – Nov. 2020 - apresentado
pela Nossa Lisboa/CDS-PP; ----------------------------------------------------------------------------Aprovado por Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. (Doc. 146/AFPN 50) – Voto de Pesar Arq. º Gonçalo Ribeiro Telles - apresentado pela
Nossa Lisboa/CDS-PP;-----------------------------------------------------------------------------------AFPN Nº. 50 - 1ª Reunião
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Aprovado por Unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. (Doc. 147/AFPN 50) – Voto Saudação 25 Novembro - apresentado pela Nossa
Lisboa/CDS-PP; -------------------------------------------------------------------------------------------Rejeitado por Maioria com 7 votos contra (PS + PCP) e 6 votos a favor (CDS-PP + PSD).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. (Doc. 148/AFPN 50) – Recomendação Acompanhamento da implementação das
Recomendações aprovadas - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP. --------------------Aprovado por Maioria com 8 votos a Favor (CDS-PP + PSD + PCP + 1 PS) e 5 Abstenções
do PS. (Foi alterada a periodicidade de mensal para trimestral e o período de
abrangência alterado para o início de 2019). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. (Doc. 149/AFPN 50) – Recomendação – Repavimentação de troço da Av. D. João II
apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP. -----------------------------------------------------------Aprovado por Unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. (Doc. 150/AFPN 50) - Moção – Av. Infante D Henrique traços contínuos - apresentada
pela Nossa Lisboa/CDS-PP. ----------------------------------------------------------------------------Rejeitado por Maioria com 7 votos contra (PS + PCP) e 6 votos a favor (CDS-PP + PSD).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:20:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:20:05
Após o encerramento da votação dos documentos, o Presidente da Mesa deu a palavra aos
Eleitos Júlio Fernandes do PS, que fez uma intervenção politica de balanço da atividade
desenvolvida. De seguida o Presidente da Mesa passou a palavra ao Eleito Alexandre Marvão
do PCP, que levantou questões sobre: a inauguração da nova sede da Junta, a situação dos
projetos para o Centro de Saúde e Pavilhão Desportivo, o acompanhamento dos projetos
associados às delegações de competências e ao ponto de situação das medidas associadas ao
combate à pandemia. ------------------------------------------------------------------------------------------Para o bom andamento dos trabalhos, o Presidente da Mesa sugeriu que a resposta às
questões levantadas tivesse lugar durante o Ponto 2. do POD, ou seja, na apresentação da
informação escrita do Presidente da Junta, tendo sido aceite.
. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:32:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O período da Ordem do Dia teve início com a Intervenção do Público em consonância com o
Ponto 1 da Agenda. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Início Vídeo 01:33:10 ------------------------------------------------------------------------------------Inscreveu-se apenas 1 Freguês (Lucílio Almeida), através de formulário disponibilizado pela
Assembleia de Freguesia, tendo o período de inscrições ocorrido entre as 10:00 e as 13:00 de
sexta-feira, dia 23 de dezembro. -----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu assim a palavra ao Freguês Lucílio Almeida que, na sua intervenção,
solicitou informação sobre: a degradação das escadas em madeira junto à rotunda dos vicereis, as árvores mortas junto à mascote do Gil Norte, bem como, requereu um ponto de
situação sobre a Creche e o Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para
responder às questões formuladas pelo Freguês Lucílio Almeida.------------------------------------Fim Vídeo: 01:45:40 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído o Ponto 1. com a intervenção do público, o Presidente da Assembleia passou ao
Ponto 2. da Agenda do Período da Ordem do Dia, relativo à Apreciação da Informação Escrita
do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos do art.º 9º, nº 2, alínea e) da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:45:45 ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para efetuar a apresentação da sua
informação escrita, tendo a mesma vindo a ser comentada pelos Eleitos Alexandre Marvão do
PCP e Carlos Ardisson da Nossa Lisboa/CDS-PP. O Presidente da Assembleia passou de novo a
palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para responder às questões formuladas pelos
intervenientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 02:36:24 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído o Ponto 2., e tendo em conta que estávamos a 10 minutos da meia-noite, o
Presidente submeteu à Assembleia a possibilidade de prolongar por mais meia-hora,
conforme previsto no Regimento, para conclusão da Agenda, com a ressalva do último ponto,
que poderia passar para a próxima Assembleia. Após a anuência dos líderes de bancada,
passou-se ao Ponto 3. da Agenda do Período da Ordem do Dia, relativo à Aprovação dos
lnstrumentos Previsionais para o Ano Económico de 2021 em consonância com a Proposta
290/JFPN/2020 do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 02:40:40

-------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta delegou a apresentação dos “lnstrumentos Previsionais para o Ano
Económico de 2021” ao Vogal Paulo Calisto que fez a sua intervenção, tendo-se inscrito para
análise dessa intervenção e da respetiva documentação de suporte, os Eleitos Alexandre
Marvão do PCP, Tiago Gonçalo do PSD, Bernardo Narciso do PS, Carlos Ardisson da Nossa
Lisboa/CDS-PP e Francisco Bento do PSD. Dado que, neste debate se esgotou o prolongamento
de meia-hora, sem que o mesmo tivesse sido concluído, o Presidente da Mesa, em articulação
com a Assembleia decidiu pela convocação de uma 2ª reunião desta Sessão 50, a ter lugar no
dia seguinte – 29 de dezembro - , por vídeo conferência, à mesma hora, em consonância com
convocatória que foi enviada, de imediato, a todos os Membros. -----------------------------------AFPN Nº. 50 - 1ª Reunião
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Fim Vídeo: 03:30:30 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído que foi o último Ponto da Agenda, o Presidente da Assembleia solicitou à
1ª Secretária da Mesa a leitura da “Ata em Minuta” desta 1ª reunião da Sessão 50, para
submissão à Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 03:30:45

-------------------------------------------------------------------------------------

Leitura e votação da “Ata em Minuta”, a qual, foi aprovada por Unanimidade. -----------------Fim Vídeo: 03:36:145 ------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Mesa deu por encerrada a 1ª reunião desta
Sessão 50 da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------A presente Ata foi aprovada na Sessão nº 52 da Assembleia Ordinária de Freguesia realizada
a 28 de abril de 2021 por unanimidade dos presentes na 1ª reunião da Sessão nº 50. ---------Anexos:
1. Edital Convocatória; ------------------------------------------------------------------------------------2. Ata 49 aprovada nesta sessão; ----------------------------------------------------------------------3. Documentos do PAOD; -------------------------------------------------------------------------------4. Lista de Inscrições do Público; ----------------------------------------------------------------------5. Ata em Minuta da 1ª Reunião da Sessão 50 ------------------------------------------------------6. Edital Deliberações. -----------------------------------------------------------------------------------Lisboa, 28 de abril de 2021, -------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente,

____________________________
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade

A 1ª Secretária

O 2º Secretário

__________________________________

_______________________

Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos

Francisco Luís Ferreira Bento
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EDITAL
CONVOCATÓRIA
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, Presidente da Assembleia de Freguesia do Parque das
Nações, Concelho de Lisboa:
Em cumprimento do disposto no artº.11º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e do nº1 do
art.º 28º do Regimento da Assembleia de Freguesia, CONVOCO a Assembleia desta
Freguesia para uma Sessão Ordinária, por videoconferência, a realizar no dia 28 (vinte e
oito) de dezembro de 2020, pelas 21H00.

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
1. Assuntos de Interesse Geral;
2. Apreciação e votação da Ata da Assembleia de Freguesia nº 49 de 28SET2020.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1. Intervenção do público – art.º 51º, ponto 2, do Regimento da Assembleia de
Freguesia (*) (**);
2. Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos
do art.º 9º, nº 2, alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro;
(Proposta n.º 295/JFPN 12020 do Executivo)
3. Aprovação dos lnstrumentos Previsionais para o ano económico de 2021;
(Proposta 290/JFPN/2020 do Executivo)
4. Abertura de procedimento sob a forma de ajuste direto conducente à aquisição de

serviços de ROC;
(Proposta 259/JFPN/2020 do Executivo)
5. Constituição da Comissão Social de Freguesia do Parque das Naçöes - Homologação
do Projeto de Regulamento Interno;
(Proposta 267/JFPN/2020 do Executivo)

(*) - Em consonância com o estabelecido no ponto 3, art.º 51º da Revisão 1 do
Regimento da Assembleia de Freguesia, a Mesa aceitará a inscrição até ao limite de 10
(dez) Fregueses.

(**) – Tratando-se de uma Sessão por videoconferência, o público poderá inscrever-se
através do preenchimento de um formulário na Sede da Junta na Alameda dos
Oceanos, n.º 37 B (novo endereço junto à Rotunda da República da Argentina), entre as
10:00 e as 13:00 da próxima quarta-feira, dia 23, ou por email, no mesmo horário,
solicitando o formulário de inscrição para o endereço electrónico abaixo:
mesa.afpn@jf-parquedasnacoes.pt

Para constar, se publica o presente Edital.
Lisboa, 18 de dezembro de 2020

O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Ata Nº 49
Sessão Ordinária de 28 de setembro de 2020
---------------------------------------------- Registo Áudio-Vídeo ----------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020, pelas 21:00 horas, reuniu em Sessão
Ordinária a Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, por videoconferência devido às
restrições associadas à pandemia Covid_19, com a Ordem de Trabalhos segundo o Edital da
Convocatória. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum,
verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes
membros eleitos. -------------------------------------------------------------------------------------------------PS: Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, Nuno José Araújo Abreu Fidalgo de Oliveira, João Pedro
da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos, Manuel Tito Morais de Oliveira e
Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso. ------------------------------------------------Nossa Lisboa: Carlos Francisco Almeida Ardisson Domingos, José Paulo Almeida Teles Baltazar,
João Paulo da Gama Leite e Barros da Rocha e Castro em substituição de Denise Isabel Ruiz
Filipe e Francisco Maria de Oliveira Serra Goulão Galante. --------------------------------------------PSD: Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo, em substituição de António Luís Pereira Romano de
Castro e João Mário Amaral Mourato Grave. --------------------------------------------------------------PCP: Alexandre Miguel Quítalo Marvão em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves --A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado
pela Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos, com a função de 1ª Secretária face à ausência
do 1º Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo
cooptado da Assembleia, para a função de 2º Secretário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------Assuntos de Interesse Geral. ----------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 06:15 -----------------------------------------------------------------------------------------Após a verificação de quórum, deu-se início ao Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), com
a apreciação e votação da Ata da Assembleia de Freguesia nº 48 de 29 de junho de 2020. ---Submetida à votação a Ata final da Sessão Ordinária n.º 48 de 29 de junho de 2020, foi
aprovada por unanimidade dos presentes na referida sessão. ----------------------------------------Fim Vídeo: 09:15 --------------------------------------------------------------------------------------------
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Início Vídeo 09:18 -----------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar início à apresentação dos documentos que deram entrada na mesa para
discussão no PAOD, o Presidente da Mesa deu a palavra ao Eleito Manuel Oliveira que solicitou
uma pequena intervenção de interesse para a Assembleia. A intervenção, em nome da Lista
do PS, versou enaltecer o trabalho desenvolvido pela Vogal Alexandra Maurício, no seu cargo
na Junta de Freguesia que desempenhou até à presente data. O Presidente da Mesa deu
oportunidade à Vogal Alexandra Maurício para comentar a intervenção e, de seguida, os
Líderes de Bancada da Nossa Lisboa/CDS-PP, do PSD e do PCP, solicitaram também a palavra
para agradecer o trabalho efetuado até ao presente pelo Vogal que ora renunciou ao seu
mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Continuando dentro do Período de Antes da Ordem do Dia (PAOD) o Presidente da Mesa
informo a Assembleia sobre os 6 (seis) documentos que deram entrada na Mesa, em
particular, 3 da Bancada do PCP e 3 da Bancada da “Nossa Lisboa/CDS-PP” a saber: -----------1. (Doc. 139/AFPN 49) – Voto de Pesar - «Fernanda Lapa» - apresentado pelo PCP; ---------2. (Doc. 140/AFPN 49) – Voto de Saudação - «Comunidade Educativa» apresentado pelo
PCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. (Doc. 141/AFPN 49) – Recomendação - «Impacto da utilização do arvoredo do Parque das
Nações para a prática de exercício físico, de forma intensiva» - apresentado pelo PCP; -4. (Doc. 142/AFPN 49) – Moção - «Pela reabertura da zona de viragem na Alameda dos
Oceanos» - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP; ----------------------------------------------5. (Doc. 143/AFPN 49) – Recomendação - «Pela reposição dos Pilaretes em falta nas curvas
da Alameda Oceanos (zona centro)» - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP; -----------6. (Doc. 144/AFPN 49) - Recomendação - «Pela reabertura do Jardim do Cabeço das Rolas»
– apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A admissibilidade dos documentos atrás referidos foi votada e aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os três documentos da Bancada do PCP foram apresentados pelo Eleito Alexandre Marvão e
os 3 documentos da Bancada da Nossa Lisboa/CDS-PP pelos Eleitos Carlos Ardisson e José
Baltazar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a apresentação dos documentos em apreço, o Presidente da Assembleia de
Freguesia abriu o debate solicitando inscrição para intervenção sobre as matérias versadas.
O debate decorreu com as intervenções dos Eleitos Alexandre Marvão do PCP, João Pedro
Correia do PS, João Grave do PSD, Carlos Ardisson e João Castro da Nossa Lisboa/CDS-PP. -Nas intervenções efetuadas e respetivo debate, ficou decidido reformular o Voto de
Saudação à «Comunidade Educativa» apresentado pelo PCP para passar a ser subscrito por
todas as forças políticas, bem como, retirar a Moção - «Pela reabertura da zona de viragem
na Alameda dos Oceanos» apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP, para ser debatida em sede
de Comissão de Acompanhamento da Freguesia, em conjunto com outras questões
pendentes relativas à Mobilidade. --------------------------------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:12:20 --------------------------------------------------------------------------------------AFPN Nº. 49
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Findo o debate, o Presidente da Mesa da Assembleia passou de imediato à votação dos
documentos, com os resultados abaixo detalhados:----------------------------------------------------1.
2.
3.

4.

5.

6.

Início Vídeo 01:12:30 -------------------------------------------------------------------------------------(Doc. 139/AFPN 49) – Voto de Pesar - «Fernanda Lapa» - apresentado pelo PCP, foi
Aprovado por Unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------(Doc. 140/AFPN 49) – Voto de Saudação - «Comunidade Educativa» subscrito por todas
as forças políticas, foi Aprovado por Unanimidade. ----------------------------------------------(Doc. 141/AFPN 49) – Recomendação - «Impacto da utilização do arvoredo do Parque
das Nações para a prática de exercício físico, de forma intensiva» - apresentado pelo
PCP, foi Aprovada por Unanimidade. -----------------------------------------------------------------(Doc. 142/AFPN 49) – Moção - «Pela reabertura da zona de viragem na Alameda dos
Oceanos» - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP, foi Retirada para ser apreciada em
sede da Comissão de Acompanhamento dos assuntos da Freguesia, a ser convocada
brevemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------(Doc. 143/AFPN 49) – Recomendação - «Pela reposição dos Pilaretes em falta nas curvas
da Alameda Oceanos (zona centro)» - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP foi
Aprovada por Maioria com 7 votos a favor (CDS-PP, PSD e PCP) e 6 abstenções do PS. --(Doc. 144/AFPN 49) - Recomendação - «Pela reabertura do Jardim do Cabeço das Rolas»
– apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP, foi Aprovada por Maioria com 7 votos a favor
(CDS-PP, PSD e PCP) e 6 abstenções do PS. ------------------------------------------------------------

Fim Vídeo: 01:16:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:16:10
O Eleito João Grave pediu de seguida a palavra para dirigir duas perguntas ao Executivo, uma
relacionada com as Ciclovias e outra relativa à vacinação antigripal com o eventual recurso a
meios da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa, após formuladas as questões pelo Eleito João Grave, deu a palavra ao
Presidente da Junta para responder em conformidade. ------------------------------------------------Fim Vídeo: 01:19:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Período da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O período da Ordem do Dia teve início com a Intervenção do Público em consonância com o
Ponto 1 da Agenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:19:40 ------------------------------------------------------------------------------------Inscreveram-se 3 Fregueses, através de formulário disponibilizado pela Assembleia de
Freguesia, tendo o período de inscrições ocorrido entre as 10:00 e as 13:00 de sexta-feira, dia
25 de setembro. Dos fregueses inscritos – Paulo Carvalho, Luís Lima e Lucílio Almeida, apenas
este último esteve presente. Os dois primeiros, enviaram posteriormente um email, a
AFPN Nº. 49
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justificarem a impossibilidade de estarem presentes. ---------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu assim a palavra ao Freguês Lucílio Almeida que, na sua intervenção,
solicitou informação sobre os candeeiros apagados junto à Rotunda dos Vice-reis, sobre as
árvores mortas junto à mascote do Gil, bem como, requereu um ponto de situação sobre o
Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para
responder às questões formuladas pelo Freguês Lucílio Almeida.------------------------------------Após a resposta do Presidente da Junta, o Eleito João Castro solicitou a palavra para uma
intervenção sobre o que considera necessário para a manutenção adequada do arvoredo. --Fim Vídeo: 01:35:00 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído o Ponto 1. com a intervenção do público, o Presidente da Assembleia passou ao
Ponto 2. da Agenda do Período da Ordem do Dia, relativo à Apreciação da Informação Escrita
do Presidente da Junta de Freguesia, nos termos do art.º 9º, nº 2, alínea e) da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------Início Vídeo 01:35:15 ------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para efetuar a apresentação da sua
informação escrita, tendo a mesma vindo a ser comentada pelos Eleitos Carlos Ardisson da
Nossa Lisboa/CDS-PP, Alexandre Marvão do PCP e José Baltazar da Nossa Lisboa/CDS-PP. O
Presidente da Assembleia passou de novo a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia para
responder às questões formuladas pelos intervenientes. ---------------------------------------------Fim Vídeo: 02:22:40 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído o Ponto 2., o Presidente da Assembleia passou ao Ponto 3. da Agenda do Período
da Ordem do Dia, relativo à Apreciação e aprovação da Adenda ao Contrato de Delegação de
Competências n.º 18/UCT/DRJF/2019, celebrado entre o Município de Lisboa e a Freguesia
do Parque das Nações, em consonância com a Proposta 131/JFPN/2020 do Executivo.--------Início Vídeo 02:23:00

-------------------------------------------------------------------------------------

Tratando-se de um ponto que já vinha da sessão anterior, optou-se por não efetuar
apresentação e debate, tendo-se passado de imediato à votação. ----------------------------------A Adenda ao Contrato de Delegação de Competências n.º 18/UCT/DRJF/2019, foi Aprovada
por Maioria com 9 votos a favor (PS, PSD e PCP) e 4 abstenções do CDS-PP. ---------------------Fim Vídeo: 02:24:20 --------------------------------------------------------------------------------------Passou-se de seguida ao último ponto da Agenda – Ponto 3. -, relativo à apreciação e votação
da Substituição da Vogal Maria Alexandra Arriegas da Silva Maurício Baptista, que
apresentou renúncia ao mandato, pelo Eleito pela Lista do Partido Socialista - Nuno José
Araújo Abreu Fidalgo de Oliveira, em consonância com o Doc. AFPN_136/2020. ---------------Início Vídeo 02:24:30
AFPN Nº. 49
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O Presidente da Mesa apresentou aos Eleitos o resultado da votação que decorreu por voto
secreto, realizado presencialmente na sede da JFPN, nos dias 24 e 25 de setembro. Desta
votação, foi elaborado um Auto de Abertura da Urna, efetuado no dia 25 de setembro às
17:00, o qual, foi partilhado com todos os eleitos e que ficará apenso à Ata. --------------------Em consonância com o resultado expresso no Auto de Abertura da Urna, a Substituição da
Vogal Maria Alexandra Arriegas da Silva Maurício Baptista pelo Eleito Nuno José Araújo
Abreu Fidalgo de Oliveira, foi Aprovada por Maioria com 8 votos a favor, 1 voto contra e 4
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência desta aprovação, o Presidente da Mesa convidou, via ligação telefónica, o Eleito
Júlio Fernandes que substitui na Assembleia o Eleito Nuno Fidalgo que passou para o
Executivo, a estar presente no restante período da sessão. ------------------------------------------Fim Vídeo: 02:31:25 --------------------------------------------------------------------------------------Concluído que foi o último Ponto da Agenda, o Presidente da Assembleia solicitou à
1ª Secretária da Mesa a leitura da “Ata em Minuta” para submissão à Assembleia. -----------Início Vídeo 02:31:30

-------------------------------------------------------------------------------------

Leitura e votação da “Ata em Minuta”, a qual, foi aprovada por Unanimidade. -----------------Fim Vídeo: 02:38:15 --------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão.
A presente Ata foi aprovada na Sessão ____ da Assembleia de Freguesia realizada em _____,
por __________________ dos presentes na Sessão 49. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexos:
1. Edital Convocatória; ------------------------------------------------------------------------------------2. Ata 48 aprovada nesta sessão; ----------------------------------------------------------------------3. Documentos do PAOD; -------------------------------------------------------------------------------4. Lista de Inscrições do Público; ----------------------------------------------------------------------5. Ata em Minuta que leva como anexo o Auto de Abertura de Urna; -----------------------6. Edital Deliberações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lisboa, ___ de _________de 2020, --------------------------------------------------------------------------O Presidente,
____________________________
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade
o 1º Secretário

a 2º Secretária

_________________________________
António Luís Pereira Romano de Castro
AFPN Nº. 49

___________________________________
Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos
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Parque das Nações
VOTO DE LOUVOR PELOS
TRABALHADORES DO SETOR SOCIAL E SOLIDÁRIO
A exigência absolutamente excecional que o País atravessa, veio evidenciar a
necessidade, a utilidade e a importância do Setor Social e Solidário, que carece
do reconhecimento merecido.
Na verdade, este setor evidencia a extrema relevância para a concretização do
estado social, constituindo-se mesmo como suporte do setor da saúde, impedindo
uma maior pressão nos Hospitais.
Neste setor vivem-se momentos de grande preocupação a vários níveis, como o
burnout dos profissionais. Contudo, são estes trabalhadores o garante de que a
população não fica desprovida de apoio, sobretudo os mais vulneráveis e mais
isolados, laborando ininterruptamente com abnegação e sacrifício pessoal.
Num primeiro momento, quando a pandemia era desconhecida, foram estes
trabalhadores que garantiram o apoio constante e permanente, 24 horas por
dia, e deram a sua vida e o seu tempo, para o bem-estar das populações
vulneráveis, como ainda hoje acontece.
É um setor que, no silêncio e na sombra, tem mostrado que o interesse coletivo,
em certos momentos da vida comunitária, se sobrepõe ao interesse individual.
Deve-se acrescentar que estes trabalhadores, pouco reconhecidos socialmente
foram, e são, a salvaguarda e o suporte da evidência do estado social e o
garante do Respeito pela Dignidade da Pessoa Humana.
O reconhecimento político deste setor e dos seus trabalhadores é urgente
nas diversas áreas, quer da Saúde quer da Segurança Social.
Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa propõem à Assembleia
de Freguesia do Parque das Nações que:
•
•
•

Saúde publicamente os trabalhadores do setor social e solidário
através dos meios de comunicação da Junta Freguesia;
Envie a todas as instituições locais a menção de cariz social este
voto de louvor;
Envie o presente voto à União Distrital das Instituições Particulares
de Solidariedade Social Lisboa (UDIPSS-Lisboa), à Confederação
Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) e à Assembleia da
República.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Parque das Nações

VOTO DE PESAR POR
GONÇALO RIBEIRO TELLES
Arquitecto paisagista, ecologista e político, Gonçalo Pereira Ribeiro Telles nasceu
em Lisboa, a 25 de Maio de 1922.
Licenciou-se em Engenharia Agrónoma e terminou o Curso Livre de Arquitetura
Paisagista, no Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa.
Iniciou a sua vida profissional nos serviços da Câmara Municipal de Lisboa, ao
mesmo tempo que lecionava no ISA, tornando-se discípulo de Francisco Caldeira
Cabral, pioneiro da arquitetura paisagista em Portugal, com quem publicará o livro
“A Árvore em Portugal”, obra de referência sobre as espécies arbóreas existentes
no nosso país.
Na Câmara de Lisboa integrou, entre 1951 e 1953, a Repartição de Arborização e
Jardinagem, passando em 1955 a arquiteto paisagista do Gabinete de Estudos de
Urbanização da CML, onde permaneceu até 1960.
Entre 1971 e 1974, dirigiu o Sector de Planeamento Biofísico e de Espaços Verdes
do Fundo de Fomento da Habitação.
O projeto mais marcante da sua carreira é, provavelmente, o jardim da Fundação
Calouste Gulbenkian, que assinou com António Viana Barreto e que lhe valeu, ex
aequo, o Prémio Valmor de 1975.
É autor de alguns dos projetos de espaço público e de paisagismo mais
emblemáticos da cidade de Lisboa: espaço público do Bairro das Estacas, em
Alvalade; os jardins da Capela de São Jerónimo, no Restelo; a cobertura vegetal da
colina do Castelo de São Jorge; e o Jardim Amália Rodrigues, junto ao Parque
Eduardo VII.
Em Lisboa, merecem também destaque outros projetos, que concebeu entre 1998 e
2002, por solicitação da Câmara Municipal de Lisboa: o Vale de Alcântara, a Radial
de Benfica, o Vale de Chelas, o Corredor Verde de Monsanto, o Corredor Verde
Periférico de Lisboa e a integração da Zona Ribeirinha Oriental e Ocidental na
Estrutura Verde Principal de Lisboa.

Na nossa Freguesia foi o autor do Jardim do Cabeço das Rolas, o principal
espaço verde situado na zona Sul da Freguesia.
Um Jardim construído numa zona outrora ocupada por reservatórios de
combustíveis e que pela elevação do terreno foi em tempos ponto de
paragem obrigatório para as rolas na sua migração.
O projeto, com uma paisagem em socalcos, tira partido do local de
implantação e foi concebido como um espaço público urbano para ser
usufruído pelas pessoas, sendo marcado por áreas verdes e planos de
água.
Foi professor convidado e catedrático da Universidade de Évora, onde criou na
década de 1990 as licenciaturas em Arquitetura Paisagista e em Engenharia
Biofísica.
Em Abril de 2013 foi galardoado com o Prémio Sir Geoffrey Jellicoe, a mais
importante distinção internacional no âmbito da arquitetura paisagista.
Iniciou a sua intervenção pública como membro da Juventude Agrária e Rural
Católica, estrutura juvenil ligada à Acção Católica Portuguesa.
Em 1945, participou na fundação do Centro Nacional de Cultura, do qual era
associado número um e presidente da Assembleia Geral.
Com Francisco Sousa Tavares, fundou, em 1957, o Movimento dos Monárquicos
Independentes, a que se seguiria o Movimento dos Monárquicos Populares.
Em 1958, manifestou o seu apoio à candidatura presidencial de Humberto Delgado.
Em 1959, subscreveu, com mais quatro dezenas de católicos – entre os quais
Francisco Sousa Tavares, João Bénard da Costa, Nuno Teotónio Pereira e Sophia de
Mello Breyner Andresen –, uma carta dirigida a Salazar na qual se denunciavam os
métodos da PIDE.
Em 1967, aquando das cheias de Lisboa, impôs-se publicamente contra as políticas
de urbanização vigentes.
Em 1969, integra a Comissão Eleitoral Monárquica, que se junta às listas da Acção
Socialista Portuguesa, de Mário Soares, na coligação Comissão Eleitoral de Unidade
Democrática (CEUD), liderada por Soares, para concorrer à Assembleia Nacional.
Não seria eleito, tal como os restantes membros das listas da oposição
democrática.

Em 1971, ajudou a fundar o movimento Convergência Monárquica, reunião de três
movimentos da resistência monárquica: o Movimento Monárquico Popular, a Liga
Popular Monárquica e a Renovação Portuguesa.
Após o 25 de Abril de 1974, com Francisco Rolão Preto, Henrique Barrilaro Ruas,
João Camossa de Saldanha, Augusto Ferreira do Amaral, Luís Coimbra, entre
outros, fundou o Partido Popular Monárquico, a cujo Directório presidiu.
Foi Subsecretário de Estado do Ambiente nos I, II e III Governos Provisórios e
Secretário de Estado do Ambiente no I Governo Constitucional, chefiado por Mário
Soares.
Em 1979, alia-se a Diogo Freitas do Amaral e Francisco Sá Carneiro na formação da
Aliança Democrática, coligação através da qual foi eleito deputado à Assembleia da
República, consecutivamente, nas legislativas de 1979, 1980 e 1983.
Entre 1981 e 1983, integra o VIII Governo Constitucional, chefiado por Francisco
Pinto Balsemão, como Ministro de Estado e da Qualidade de Vida. Durante o seu
ministério, assume um papel preponderante no estabelecimento de um regime
sobre o uso da terra e o ordenamento do território, ao criar as zonas protegidas da
Reserva Agrícola Nacional, da Reserva Ecológica Nacional e as bases do Plano
Director Municipal.
Enquanto deputado na Assembleia da República teve responsabilidades nas
propostas da Lei de Bases do Ambiente, da Lei da Regionalização, da Lei
Condicionante da Plantação de Eucaliptos, da Lei dos Baldios, da Lei da Caça e da
Lei do Impacte Ambiental.
Em 1984, após sair do Governo e já afastado do PPM, fundou o Movimento
Alfacinha, com o qual se apresentou candidato à Câmara Municipal de Lisboa,
conseguindo a eleição como vereador. Em 1985, regressa à Assembleia da
República, agora como deputado independente, eleito nas listas do Partido
Socialista.
Em 1993, fundou o Movimento o Partido da Terra, cuja presidência abandonou em
2007.
Foi condecorado com o grau de Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada, do
Mérito Científico, Literário e Artístico, em 1969; a Grã-Cruz da Ordem Militar de
Nosso Senhor Jesus Cristo, em 1988; a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, em
1990; e a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2017.

Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa propõem à Assembleia
de Freguesia do Parque das Nações que:

Lamente o falecimento de Gonçalo Ribeiro Telles e apresente as
mais sentidas condolências à sua família, amigos e discípulos,
reconhecendo o seu inestimável legado nas áreas do paisagismo
e da ecologia e o papel fundamental que teve na construção do
Portugal democrático.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Parque das Nações

VOTO DE SAUDAÇÃO AO
25 DE NOVEMBRO DE 1975
Comemorar o 45º aniversário do 25 de Novembro de 1975, data em que terminou
o período do PREC (Processo Revolucionário em Curso) é recordar quando uma
minoria, de génese totalitária, tentou condicionar a maioria do povo português que
ambicionava e lutava por uma democracia pluralista, prometida em 25 de Abril de
1974.
25 de Abril e 25 de Novembro têm, portanto, na sua origem o mesmo anseio: a
implantação e a defesa da Democracia e da Liberdade pelo que se observa, sem
surpresa, que a maioria dos Capitães de Abril e outros protagonistas destas duas
datas históricas são os mesmos.
E se o 25 de Abril representou o início de uma caminhada na construção de uma
verdadeira Democracia, a verdade é que esse objetivo chegou a estar em risco e os
meses que se lhe seguiram foram marcados por tentativas de o aniquilar.
Para tal o 25 Novembro de 1975 foi fundamental pois marcou definitivamente o fim
da transição revolucionária, a instauração da Democracia em Portugal e a
demonstração da vontade inequívoca da maturidade do Povo Português em seguir
um caminho diferente na senda da democracia que nos conduziu a novos destinos,
como foi a sua integração na União Europeia.
Importa hoje salientar, que essa viragem foi um destino ganho, que permitiu que
Portugal seja um país democrático, pacífico, rico na sua multiculturalidade, aberto,
tolerante e integrado na União Europeia e no Mundo do séc. XXI.
Homenagear e preservar a memória representa também a capacidade de superar
divisões antigas e afirmar os valores democráticos de Abril de 1974 que unem
todos aqueles que hoje, como à data, participam na construção de um Portugal
livre e soberano.

Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa propõem à Assembleia
de Freguesia do Parque das Nações que:
•

Manifeste o seu agradecimento a todos os que ousaram
contrariar a deriva totalitária, com particular ênfase ao
denominado "Grupo dos Nove", ao coordenador operacional
General Ramalho Eanes, e a todas as unidades militares da
Região Militar de Lisboa que consubstanciaram a derrota da
mesma, com destaque para os Comandos da Amadora.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Parque das Nações

Recomendação
Monitorização do estado de implementação
das recomendações aprovadas pela AFPN

Ao longo do mandato inúmeras recomendações têm sido aprovadas
por esta assembleia.
A inexistência de um registo não permite acompanhar o estado de
implementação das recomendações aprovadas, ficando esta
assembleia diminuída nas contas que deve prestar do seu
desempenho aos Fregueses.
Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa recomendam à
Assembleia de Freguesia do Parque das Nações que na semelhança
do que já acontece com as perguntas ao executivo:
•

Seja criada com efeito retroativo ao início do ano de 2019, uma
tabela que monitorize o estado de implementação das
recomendações aprovadas nesta Assembleia de Freguesia;

•

Que a tabela seja atualizada trimestralmente e partilhada com
os eleitos.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Parque das Nações

Recomendação
Repavimentação do troço da Av D João II,
compreendido entre a Pç Venturoso e a Av da
Peregrinação

É um facto de que as duas faixas laterais no sentido sul/norte do
troço em cima assinalado da Av. D João II, se encontram num estado
lamentável que não se resolve com paliativos que têm passado pelo
despejar de alcatrão.
Desde vestígios que perduram desde a fase de construção de edifícios
que levaram a intervir no pavimento e cuja reabilitação deixou a
desejar; várias ondulações, côncavas e concêntricas, originadas por
movimentação do solo e outras tantas irregularidades que sucessivos
remendos não resolveram, tornam este troço propício a acidentes,
devido às viaturas que guinam bruscamente para evitar o que
podemos apelidar de anomalias viárias.
Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa
recomendam à Assembleia de Freguesia do Parque das Nações
que delibere:
1. Que o executivo da Junta de Freguesia do Parque das
Nações interceda junto da divisão municipal competente
no sentido de a sensibilizar para a necessidade desta
intervenção de repavimentação.

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Parque das Nações

Moção Av Infante D Henrique
Traços contínuos/Descontínuos

A Av. Infante D Henrique é uma das principais vias de tráfego que atravessa
os limites da nossa Freguesia, sendo também utilizada por muitos dos
residentes, trabalhadores e visitantes.
No troço situado entre o Viaduto sobre a Av de Berlim e o Túnel sob a Av de
Pádua existem marcações rodoviárias (traços contínuos) que inviabilizam
que o tráfego com origem local (Olivais e Parque das Nações) possa utilizar
as duas vias centrais, sendo obrigado a seguir pelas laterais e
consequentemente aumentando o número de viaturas que ficam paradas
nos semáforos existentes.
A situação mais complicada é no sentido norte-sul onde o cruzamento com
semáforos tem elevada procura por quem se dirige à zona centro e sul da
nossa Freguesia e à zona de empresas na Av de Pádua nos Olivais. Este
local é uma zona habitualmente congestionada.

A existência dos traços contínuos causam dois tipos de situações a quem se
pretende dirigir para a zona do Baptista Russo.
•

Os cumpridores engrossam o engarrafamento na zona dos semáforos
dificultando ainda mais a circulação a quem se pretende dirigir para a
Av de Pádua, aumentando significativamente os níveis de poluição do
ar e do ruído no local.

•

Os não cumpridores que optam por não ficar retidos nesse
cruzamento congestionado e infringem a lei passando (às centenas
diariamente) o traço contínuo ali existente incorrem numa infração
muito grave podendo ser punidos com coima de 49,88 a 249,40€,
com a perda de 4 pontos na carta de condução e com a sanção
acessória de inibição de condução pelo período de 2 a 24 meses.

Nas vias centrais o limite de velocidade é o mesmo de nas laterais, 50
Km/h.

Nesse sentido, os eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa propõem à
Assembleia de Freguesia do Parque das Nações que:
•

A CML equacione a alteração dos traços contínuos para
descontínuos permitindo melhorar, principalmente, o
escoamento do trânsito no cruzamento da Av Inf D Henrique
com a Av de Pádua e diminuindo os níveis de poluição sonora
e do ar no local.

•

O envio desta Moção à CML e à 8ª comissão permanente da
AML

Lisboa, 28 de Dezembro de 2020

Os Eleitos do CDS-PP/Nossa Lisboa

Inscrição do público na Sessão da Assembleia de Freguesia de 28 de setembro 2020

LUCÍLIO MANUEL ESTEVES AVELINO ALMEIDA__________________________________________________
venho por este meio submeter a minha inscrição, para uma intervenção com a duração máxima de três minutos,
na Sessão da Assembleia de Freguesia do Porque das Nações de 28 de dezembro 2020, em consonância com o
estabelecido no ponto 3, art.º 51º da Revisão 1 do Regimento da Assembleia.
Tratando-se de uma sessão que terá lugar através de videoconferência, suportada na Plataforma Teams, refiro que
o email a utilizar para receber o link de acesso à sessão, no caso da inscrição ser aceite, é o seguinte:
__lumeidameida@gmail.com____________________________________
Para qualquer esclarecimento complementar poderei ser contactado no telefone: _966 840 305___
Este formulário poderá ser entregue presencialmente na Junta de Freguesia, entre as 10:00 e as 13:00 de quartafeira, dia 23 de dezembro.
Se optar pelo envio deste ficheiro por email para mesa.afpn@jf-parquedasnacoes.pt, apenas poderá submetê-lo
no mesmo horário atrás referido, ou seja, entre as 10:00 e as 13:00 de quarta-feira, dia 23 de dezembro;
Se a minha inscrição for aceite, fico ainda ciente que:
1.

A ativação da minha câmara de vídeo durante a intervenção significa que, para os devidos efeitos legais,
autorizo a utilização das imagens captadas, na publicação que terá no Site da Junta de Freguesia, da
gravação da sessão;

2.

Os dados de email e de telefone recolhidos por este formulário, servirão apenas para o objetivo aqui
mencionado, não podendo vir a ser utilizados pela Junta ou Assembleia em quaisquer outros;

3.

A assistência e a minha intervenção na sessão terá lugar apenas durante o período dedicado à
Intervenção o Público, que acontecerá a partir das 22:00, altura em que deverá ligar-se através do link
do Teams que lhe será fornecido.

4.

Se não possuir a Plataforma Teams instalada, o link enviado permitir-me-á a instalação da aplicação no
meu PC ou, em alternativa, poderei também utilizar a opção Web (mais simples). Qualquer das
soluções permitir-me-á intervir na sessão.

Parque das Nações, 23 de dezembro de 2020

________________________________________________________________________________
(assinatura - no caso da entrega ser presencial)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO PARQUE DAS NAÇÕES

Ata em Minuta nº 50 – 1ª Reunião
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2020, pelas 21:00 horas reuniu, em 1ª reunião,
a Sessão Ordinária a Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, por videoconferência,
devido às restrições associadas à pandemia Covid_19, com a Ordem de Trabalhos segundo o
Edital da Convocatória.
Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum,
verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes
membros eleitos.
PS: Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, João Pedro da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas
Serra Vasconcelos, José da Silva Fernandes em substituição de Manuel Tito Morais de
Oliveira, Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso e Júlio Fernando de
Albuquerque Fernandes.
Nossa Lisboa: Carlos Francisco Almeida Ardisson Domingos, José Paulo Almeida Teles
Baltazar, Denise Isabel Ruiz Filipe e Francisco Maria de Oliveira Serra Goulão Galante.
PSD: Francisco Luís Ferreira Bento em substituição de António Luís Pereira Romano de
Castro e Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo em substituição João Mário Amaral Mourato Grave.
PCP: Alexandre Miguel Quítalo Marvão em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves
A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado
pela Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos com a função de 1ª Secretária face à
ausência do 1º Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Francisco Luís
Ferreira Bento cooptado da Assembleia para a função de 2º Secretário.

Deliberações:
(PAOD)
Apreciação e votação da Ata da Assembleia de Freguesia nº 49 de 28SET2020
A Ata da Assembleia de Freguesia nº 49 de 28 de setembro de 2020, foi aprovada
pela unanimidade dos presentes na referida sessão.
1. (Doc. 145/AFPN 50) – Voto Louvor - Setor Social e Solidário – Nov. 2020 apresentado pela Nossa Lisboa/CDS-PP;
Aprovado por Unanimidade.
2. (Doc. 146/AFPN 50) – Voto de Pesar Arq Gonçalo Ribeiro Telles - apresentado pela
Nossa Lisboa/CDS-PP;
Aprovado por Unanimidade.
AFPN Nº. 50
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3. (Doc. 147/AFPN 50) – Voto Saudação 25 Novembro - apresentado pela Nossa
Lisboa/CDS-PP;
Rejeitado por Maioria com 7 votos contra (PS + PCP) e 6 votos a favor (CDS-PP + PSD).
4. (Doc. 148/AFPN 50) – Recomendação Acompanhamento da implementação das
Recomendações aprovadas - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP.
Aprovado por Maioria com 8 votos a Favor (CDS-PP + PSD + PCP + 1 PS) e 5 Abstenções
do PS;
Nota: Foi alterada a periodicidade de mensal para trimestral e o período de
abrangência alterado para o início de 2019.
5. (Doc. 149/AFPN 50) – Recomendação – Repavimentação de troço da Av. D. João II
apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP.
Aprovado por Unanimidade
6. (Doc. 150/AFPN 50) - Moção – Av. Infante D Henrique traços contínuos apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP.
Rejeitado por Maioria com 7 votos contra (PS + PCP) e 6 votos a favor (CDS-PP +
PSD).

(POD)
As propostas abaixo, correspondentes aos pontos 3 a 5 da Ordem de Trabalhos do POD,
serão analisados e votados em 2ª reunião a ter lugar a 29 de dezembro às 21:00.
Proposta 290/JFPN/2020: Aprovação dos Instrumentos Previsionais para o ano
económico de 2021;
Proposta 259/JFPN/2020: Abertura de procedimento sob a forma de ajuste direto
conducente à aquisição de serviços de ROC
Proposta 267/JFPN/2020: Constituição da Comissão Social de Freguesia do Parque
das Nações - Homologação do Projeto de Regulamento Interno;
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Após a leitura da Ata em minuta da 1ª reunião desta Sessão Ordinária, foi a mesma posta à
votação tendo sido aprovada por unanimidade.
Esta Ata em minuta vai ser por mim assinada, bem como, pelos respetivos Secretários.
Lisboa, 29 de dezembro de 2020.

O Presidente,

____________________________
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade

A 1ª Secretária

O 2º Secretário

_______________________

_______________________

Maria Margarida Vinhas Serra Vasconcelos

Francisco Luís Ferreira Bento
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EDITAL
DELIBERAÇÕES
Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, Presidente da Assembleia de Freguesia do Parque das
Nações, Concelho de Lisboa, vem tornar público, nos termos do estipulado no art.º 56 da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e art.º 18, alínea p) do Regimento da Assembleia de
Freguesia, que na primeira reunião da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia do
Parque das Nações, realizada por videoconferência no dia 28 de dezembro de 2020, pelas
21H00, foram aprovadas, para vigorar com eficácia externa, as seguintes deliberações:
•

(Doc. 145/AFPN 50) – Voto Louvor - Setor Social e Solidário - apresentado pela
Nossa Lisboa/CDS-PP;
Aprovado por Unanimidade.

•

(Doc. 146/AFPN 50) – Voto de Pesar Arq. º Gonçalo Ribeiro Telles - apresentado pela
Nossa Lisboa/CDS-PP;
Aprovado por Unanimidade.

•

Doc. 148/AFPN 50) – Recomendação Acompanhamento da implementação das
Recomendações aprovadas - apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP;
Aprovada por Maioria.

•

(Doc. 149/AFPN 50) – Recomendação – Repavimentação de troço da Av. D. João II
apresentada pela Nossa Lisboa/CDS-PP.
Aprovada por Unanimidade

Para constar, se publica o presente Edital.
Lisboa, 29 de dezembro de 2020
O Presidente da Assembleia de Freguesia

_________________________________
(Paulo Jorge Gonçalves de Andrade)

