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DO PROJETO À REALIDADE
A freguesia do Parque das Nações criada em 13
de novembro de 2012, na sequência da reorganização administrativa de Lisboa (Lei 56/2012), resulta de
um longo percurso reivindicativo liderado pela Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das
Nações.
Este processo moroso implicou negociações com
vários governos, as Câmaras Municipais, Lisboa e
Loures e com a Parque Expo que mantinha poderes
de gestão e administração do espaço da EXPO 98.
A recompensa chegou a 13 de novembro de 2012.
A freguesia do Parque das Nações integrava o perímetro da EXPO 98 e as zonas limítrofes, unindo parte
dos territórios das freguesias de Santa Maria dos Olivais, Sacavém e Moscavide. São 5,44 km² de frente
ribeirinha e 21 025 habitantes com geografias socio
culturais diversas.
Nas eleições autárquicas de 2013, a dinâmica gerada pela AMCPN mobilizou muitos moradores unidos pelo objetivo de garantir a coesão do território do
Parque das Nações. Nasce o “movimento de cidadãos
Parque das Nações Por Nós” (PNPN). A candidatura
merece a confiança da grande maioria dos eleitores
da nova freguesia, mas não consegue a maioria absoluta na Assembleia de Freguesia.
O que parecia um não problema para o grupo de
cidadãos independentes, habituados a concertar posições, acabou por se revelar um obstáculo ao objetivo maior: o Programa de Desenvolvimento e Progresso do Parque das Nações.
O primeiro ano (2013/2014) foi dedicado ao desaO QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR

fio de construir uma casa de raiz. Sem verbas, sem
pessoal, sem logística.
O anúncio apressado da extinção da Parque
Expo, sem cuidar das consequências, teve forte
impacte na gestão do território. A herança da cidade imaginada tinha, afinal, muitas infraestruturas
degradadas e em colapso, com custos de reparação de muitos milhões de euros.
Cedo se confirmou que a resposta às necessidades da freguesia exigia, mais do que nunca, a
união de vontades políticas entre a Junta e a Câmara Municipal de Lisboa e o reforço de capacidade da ação.
O movimento Parque das Nações Por Nós e o
Partido Socialista assinaram o acordo de coligação, em abril de 2015.
“Esta aliança não é uma soma aritmética, na sua
essência está a concertação de vontades políticas
com objetivos comuns: servir melhor os interesses
da freguesia, trabalhar para a consolidação de um
território humanizado e solidário, segundo os mais
elevados padrões de desenvolvimento sustentável
e garantir que o Parque das Nações mantenha a
sua universalidade.” (José Moreno, Presidente da
Junta de Freguesia).
A estabilidade política e a cooperação institucional deram nova dinâmica às obras no terreno.
Permitiram reforçar o trabalho inovador desenvolvido nas áreas sociais e criar novos projetos
culturais.
A equipa da Junta de Freguesia do Parque das
Nações tem orgulho no trabalho realizado.
Chegou o momento para apresentar a obra feita rumo ao desenvolvimento criativo, inovador e
sustentável do Parque das Nações.
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“Esta aliança não é uma
soma aritmética, na sua
essência está a concertação
de vontades políticas com
objetivos comuns:
servir melhor os interesses
da freguesia, trabalhar
para a consolidação
de um território humanizado
e solidário, segundo
os mais elevados padrões
de desenvolvimento
sustentável e garantir
que o Parque
das Nações mantenha
a sua universalidade.”
José Moreno
Presidente da Junta de Freguesia
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AS PESSOAS PRIMEIRO
A proximidade dos cidadãos e dos seus
problemas faz parte do ADN da criação de
uma freguesia. Fazer melhor porque se está
mais próximo. A jovem freguesia do Parque
das Nações introduziu a inovação e as tecnologias no modelo de prestação de serviços aos cidadãos.
A aposta na informatização foi acompanhada pela descentralização dos serviços
por 5 locais com dois polos de atendimento
ao público, na sede e no espaço poente.
Mais próxima dos cidadãos, mas também,
mais eficiente. A JFPN emite certidões e
atestados na hora, ouve e aconselha as melhores soluções para as famílias vulneráveis,
encaminha processos para outras entidades
com responsabilidade na resolução dos problemas.
O modelo, a utilização das tecnologias
e as equipas de atendimento contribuíram
para fazer do Parque das Nações um caso
exemplar na cidade de Lisboa. Uma “loja de
cidadão” de rosto humano preparada para
dar resposta aos desafios sociais, económicos e empresariais dos nossos fregueses.
As políticas de proximidade foram inspiradoras para o programa “Por uma escola pública de qualidade”.
As atividades lúdicas e educacionais AAAF/
CAF, o apoio aos períodos de pausa curricular como os CAF em Férias, Há Férias no Parque e Parque em Movimento asseguraram o
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direito a uma oferta educativa rica em experiências aos alunos dos Jardins de Infância, primeiro e segundo ciclos. Programas
que alargaram a sua base de incidência a
alunos que não frequentam as escolas Públicas do Parque das Nações.
A JFPN marcou a proximidade com os
mais jovens residentes e com as suas famílias, desenvolvendo ofertas educativas que
vão além dos bancos da escola.
Levámos à prática o conceito intergeracional com o objetivo de cumprir a palavra
dada: promover a coesão do território respeitando a diversidade sociocultural.
Conseguimos esbater linhas divisórias
que separavam os residentes das zonas
Nascente dos moradores da zona Poente.
Estamos mais próximos, porque todos
somos Parque das Nações.
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crianças e jovens
participam
no “Há Férias
no Parque e Parque
em Movimento”

464
crianças no AAF/CAF

689

famílias
participam
nos
programas
de Educação

449
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SOLIDÁRIA
A Junta de Freguesia do Parque das
Nações desenhou uma arquitetura social inovadora que rompe com conceitos
clássicos de apoio subsidiário.
Foram trabalhados os problemas dos
residentes, numa postura de proximidade
e encontradas as soluções de forma progressiva e sustentável.
Uma freguesia moderna e universal,
com um projeto urbanístico único no
contexto da cidade de Lisboa, não pode
passar para segundo plano os seus cidadãos, em particular os mais vulneráveis.
Compete ao Estado a definição e execução das políticas de inclusão e de apoio
aos mais carenciados. Mas a Junta de Freguesia do Parque das Nações (JFPN) na
primeira linha do contacto com os cidadãos assumiu como missão acrescentar
valor às políticas sociais, formatando-as
para dar respostas concretas. As nossas
equipas no terreno têm um lema: olhar
para os problemas dos outros como se
fossem seus.
As respostas sociais criadas nestes
quatro anos de mandato inserem-se num
modelo de gestão integrado, criado a
partir do “zero”, num processo evolutivo
e realista. A primeira pedra desta construção é o Gabinete de Apoio Social. A “porta de entrada” de todas as pessoas que
procuram apoio e a quem não deixamos
O QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR

GABINETE
DE APOIO SOCIAL

CENTRO DE DIA
QUINTA
DAS LARANJEIRAS

Utentes
transportados

processos abertos

57

1900

135

530

beneficiados

pessoas
atendidas

Famílias

78mil

euros
Apoio
de Fundo
Social da
Freguesia
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TRANSPORTE
SOLIDÁRIO

1450

Utentes

PROGRAMA
PRAIA/CAMPO
SÉNIOR

11.700

11mil
Artigos atribuídos
pela Loja Solidária

APOIO À FAMÍLIA

sair sem um “diagnóstico social” à
medida. Aqui recebemos famílias
desestruturadas e vulneráveis; desempregados com graves problemas
financeiros; idosos em isolamento
social; violência doméstica e tantas
outras situações que mancham uma
sociedade democrática, nem sempre
associados à problemática financeira.
O transporte solidário é mais do
que um meio para aceder às consultas no médico ou no hospital. É um
ponto de encontro, de partilha. O serviço de apoio domiciliário veio trazer
uma nova oferta social aos fregueses
com mobilidade reduzida. A loja solidária, os programas lúdicos para os
seniores, o gabinete de enfermagem
e psicologia e os projetos de apoio
às famílias são considerados casos
exemplares por outras freguesias.
Mas é o reconhecimento dos nossos fregueses que nos dá o estímulo maior para continuar o trabalho
realizado em quatro anos e a forma
integrada como trabalhámos com
entidades públicas e privadas. Uma
pequena equipa, dedicada, construiu
um edifício sólido. Há um caminho
percorrido irreversível.
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INCLUSIVA
Uma freguesia inclusiva faz parte dos princípios que
mobilizaram a equipa do Parque das Nações.
No desporto, na cultura, na educação, na ação social,
no espaço público deixamos marcas de olhar abrangente
ao serviço de todas as gerações, com programas dedicados aqueles que por motivos sociais ou de incapacidade
física têm maior vulnerabilidade. Mas não só. O combate
à solidão é uma urgência transversal a todos os segmentos da população residente, independentemente da idade ou fator social.
O Parque Saudável, O Praia Campo Sénior, a iniciativa
Mega Hidro Solidária, na Piscina do Oriente, a participação empenhada dos nossos atletas nas OIlissipíadas, mas
também o apoio a eventos multiculturais são mais do que
serviços de promoção do deporto da ação social ou da
cultura. Fomentam o convívio e a interação social entre
fregueses de origens socioeconómicas diversas. Isto é ser
inclusivo.
As atividades lúdicas e culturais no Centro de Dia das
Laranjeiras, os milhares de horas do conto e momentos
educativos na Biblioteca David Mourão Ferreira, isso é ser
inclusivo.
O projeto de Apoio ao Empreendedorismo destinado a informar e orientar pessoas que pretendam criar o
seu próprio negócio, ou reformular um já existente, bem
como o gabinete de inserção profissional (em parceria
com o IEFP) e os programas de alfabetização, são medidas de inclusão.
O programa Mais Futuro no banco da Escola e o apoio
da educação a projetos como “Todos Presentes” que envolve pais e professores na integração educativa de crianças que o sistema considerava “perdidas”. Isto é inclusão.
BALANÇO DE UM MANDATO [ 2013 - 2017 ]

PARQUE SAUDÁVEL

CORRIDA
DAS NAÇÕES

196

séniores

56 batismos
de Vela

3.500
participantes

20

nacionalidades

42.000
utilizadores/ano

2.200
aulas/mês

540

PISCINA
DO ORIENTE
OLISSIPÍADAS

atletas JFPN
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TERRITÓRIO
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O QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR

BALANÇO DE UM MANDATO [ 2013 - 2017 ]

VALORIZAÇÃO
DO TERRITÓRIO
O território do Parque das Nações é
a sua imagem de marca e também o seu
maior desafio.
A Junta de Freguesia do Parque das
Nações, no dia seguinte à sua posse, enfrentou com determinação uma situação
complexa. Na opinião pública e nos residentes mantinha-se a perceção e a exigência de um espaço de excelência na
área de intervenção da EXPO 98. No entanto, a realidade impôs-se em quilómetros de passadiço degradado, sistemas de
rega obsoletos, plantas e árvores à espera
de manutenção urgente, iluminação pública em falência.
Com o apoio imprescindível da Câmara
Municipal de Lisboa foi possível em apenas um mandato recuperar espaços emblemáticos como a Alameda dos Oceanos, com a repavimentação, colocação
de novos passadiços e arranjo do sistema
hidráulico dos Vulcões de Água, a recuperação dos cinco talhões dos Jardins Garcia d’Orta, dos Jardins da Água, do Jardim
das Ondas, da bomba de água da Cascata.
Plantámos 47500 espécies, fizemos tratamento e recuperação de espécies exóticas. Refizemos sistemas de rega e colocámos novos onde não existiam.
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A qualidade e valorização alargou-se
a todo o território, seguindo o principio da solidariedade e coesão social. Na
zona poente do Parque das Nações foram requalificados espaços e criadas novas zonas de lazer para todas as idades,
recuperar o Polidesportivo da Quinta das
Laranjeiras e arranjar os espaços envolventes, requalificar o Polidesportivo da
Quinta dos Machados.
A limpeza em todo o território deixa
marcas exemplares e alinha o grau de exigência em todas as áreas de residência.
O legado da Junta de Freguesia do Parque das Nações não se reduz a manter o
espaço, o que já seria tarefa bastante num
mandato. Construímos novos parques infantis, novas praças como na Centieira,
um projeto inserido no Programa da CML
uma praça em cada Bairro.
Um território com valor no Parque das
Nações tem como princípio a apropriação
das pessoas na vivência do espaço. Um
espaço para viver e partilhar com a família
e amigos.
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SUSTENTÁVEL
Na mobilidade fomos inovadores. A introdução de programa
de mobilidade suave como o Expresso do Oriente já faz parte da
marca do Parque das Nações. A caminho da escola e na escola
a promoção da bicicleta e da sustentabilidade ambiental fizeram-se com jogos e ações lúdicas de divulgação, com a participação empenhada dos mais jovens.
Queremos fazer do Parque das Nações uma freguesia modelo na adoção de modelos de mobilidade suave para a circulação no dia a dia. Uma ideia acarinhada pelos nossos fregueses.
Em resposta à necessidade da nossa população residente e
dos milhares que semanalmente nos visitam, a JFPN aderiu ao
projeto piloto de utilização de bicicletas partilhadas. Elegemos a
criação de uma frota de veículos elétricos como uma prioridade. Progressivamente estamos a adquirir veículos elétricos para
os trabalhos do dia a dia da JFPN. É um processo em curso que
obedece também às exigências de sustentabilidade financeira.
Envolvemos as famílias na sensibilização ambiental e em
ações de cidadania. Os nossos jovens plantaram árvores e ajudaram à limpeza do sapal. A JFPN organizou equipas de voluntários para limpar grafittis e aderiu ao projeto piloto da CML
para criar parques caninos. Estão preparados para aprovação da
Assembleia de Freguesia os contratos e delegação de competências da CML para a Junta para executar as obras dos parques
caninos no último trimestre de 2017.
Paralelamente foram também colocados uma centena de
dispensadores para sacos de dejetos caninos e a distribuição
de bebedouros de água para animais e humanos em toda a
freguesia. Os modelos inovadores na execução das politicas
sociais, a organização dos serviços e as exigências de sustentabilidade na requalificação do espaço urbano mereceram o
prémio EcoFreguesias.
Estamos no bom caminho.
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CRIATIVA
Parque das Nações um território criativo é
a afirmação da história recente, mas marcante, de um espaço resgatado ao esquecimento
e degradação.
Nesta nova fase a criatividade veste formas
diferentes dos dias mágicos da EXPO 98. É a
criatividade da cidade plena que se vive no dia
a dia.
A marca da EXPO 98 mantém-se nos nossos dias na arte urbana, nos edifícios de arquitetos premiados, nos jardins classificados.
A manutenção destes espaços e a sua divulgação em roteiros culturais e ambientais é um
forte contributo para o desenvolvimento do
turismo sustentável no Parque das Nações.
Área transversal do desenvolvimento das
cidades, o turismo tem impactes relevantes
na economia e no bem-estar social, desde
que devidamente enquadrados nos valores culturais e ambientais de um território. A
JFPN produziu uma brochura de divulgação
turística destinada a fortalecer a marca territorial Parque das Nações.
Este objetivo está ancorado num conjunto de manifestações criativas que atravessam
todas as gerações. Os roteiros de arte urbana
são propostas de visitação do Parque das Nações para partilhar com amigos e família.
O livro à Descoberta do Parque das Nações
distribuído nas escolas públicas da freguesia
contas estórias do passado e do presente de
forma lúdica e educativa.
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A expressão cultural ganhou valor com a
exposição de artistas plásticos da freguesia no
projeto PArtes; nas edições da Gala do Fado;
no envolvimento dos moradores no Coro das
Nações e no Teatro das Nações, mas também
na criação das marchas infantis e nas manifestações artísticas de grande qualidade que
pais e filhos apresentaram no Arraial CAF.
A JFPN deixa marcas criativas no espaço
público nas “zonas de coexistência”, um projeto europeu com expressão local nas cidades.
Freguesia criativa e Inovadora? Sim, estamos presentes.

BIBLIOTECA DAVID MOURÃO FERREIRA

4000
3000
2000
visitantes

CORO
DAS NAÇÕES

150

livros emprestados

consultados

audições

TEATRO
DAS NAÇÕES
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80
audições
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MAIS SEGURA
A segurança é uma preocupação estrutural em todas
as ações da Junta de Freguesia do Parque das Nações,
sobretudo porque após o período da Expo 98, com a
consolidação do território como parte integrante da cidade, os fluxos de pessoas ganharam dimensão e dinâmicas completamente diferentes.
Criámos de raiz a estrutura da proteção civil local e
fomos pioneiros na elaboração do Plano Local de Emergência. Encarámos as questões da segurança e proteção
das populações de forma integrada. Apostámos em projetos que aliam à segurança a dimensão social, o desenvolvimento e a educação para cidadania.
No cumprimento da Lei de Bases da Proteção Civil,
o Parque das Nações deu prioridade à Unidade Local de
Proteção Civil e à formação de um banco de voluntariado destinado a dar apoio às situações de emergência. A
JFPN foi pioneira na instalação de DAE (equipamentos
de desfibrilhação automática externa) em todo o território, no âmbito do programa comunitário Autarquia Mais
Segura.
Com determinação elaborámos o Contrato Local de
Segurança – Nova Geração. O CLS tem por objetivos a
redução de vulnerabilidades sociais; prevenção da criminalidade e da delinquência juvenil e o reforço da perceção de segurança junto das populações. Na sequência
do protocolo assinado em 2016, com a Câmara Municipal de Lisboa e o Ministério da Administração Interna foi
sinalizado o Bairro Casal dos Machados como zona de
intervenção prioritária. Neste território estão a ser desenvolvidas políticas sociais, educacionais, de promoção
do território, de valorização do desporto para a promoção de uma comunidade mais segura.
O QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR
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UNIVERSAL
O Parque das Nações é o território onde tudo
acontece. A Websummit, o Festival da Canção, congressos, concertos de música. É o local de eleição
de iniciativas desportivas internacionais, mas também o ponto de encontro de estudantes universitários.
Território de matriz universal, marca daquele que
foi o evento mais marcante para a imagem de Portugal nas últimas décadas, a EXPO 98, o Parque das
Nações faz parte dos roteiros de arquitetos, urbanistas, designers, artistas plásticos de todo o mundo.
Temos a maior exposição de arte contemporânea em espaço público e a assinatura de arquitetos
e engenheiros premiados em cada largo, ao virar da
esquina.
Este património representa um acréscimo de
responsabilidade e um desafio para dar resposta a
todos os que elegem o Parque das Nações, Lisboa e
Portugal para realizar eventos únicos.
A manutenção do espaço público, a limpeza, a
segurança, a divulgação da arte urbana foram os
desafios deste mandato. Conseguimos manter o
grau de exigência de quem nos visita. É uma missão contínua de trabalho árduo e empenhamento
num território que se renova a cada dia com novas
exigências.
Mantemos o entusiasmo de acrescentar valor ao
Parque das Nações, porque é esse o desejo de todos. Foi esse o compromisso assumido perante os
fregueses e é este o nosso contributo para a imagem moderna, cosmopolita e sustentável da freguesia, de Lisboa e do País
O QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR
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EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

8.000.000
7.000.000
DESPESA CORRENTE

6.000.000

DESPESA DE INVESTIMENTO

5.000.000

TOTAL ANUAL

4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0

EVOLUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

RECEITA
DESPESA

0
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CONTAS SAUDÁVEIS
É comum fazer referência à Junta de Freguesia do
Parque das Nações como a mais jovem freguesia do
país. A repetição deste facto deve-se ao reconhecimento das condições extraordinárias que envolveram
a criação da JFPN. Ao contrário de outras não resulta
de uma fusão ou separação de acordo com a nova
matriz administrativa da cidade. Ser criada do zero
significa começar a trabalhar sem pessoal ou qualquer estrutura de apoio logístico. É fácil verificar nos
gráficos que o final de ano de 2013 e 2014 foram sobretudo anos dedicados à instalação e organização
de toda a estrutura da Junta.
À medida que foram recebidas as transferências
orçamentais e definidas as transferências de competências, o grau de execução orçamental da JFPN
entrou em velocidade de cruzeiro com o lançamento
de concursos e adjudicações de obra e serviços de
apoio aos fregueses.
Frequentemente fizemos o caminho das pedras.
Mas com os apoios e parcerias certas podemos garantir a todos os moradores do Parque das Nações
que a sua Freguesia tem contas saudáveis.

Melhor, deixa como legado fundos próprios e uma
forte posição negocial junta da banca.
Mais importante que ter fundos é não ter qualquer
empréstimo bancário ou passivo financeiro.
Paralelamente reforçámos a confiança dos nossos
fornecedores com pagamentos a 30 dias (duas vezes
ao mês), seguindo as melhores práticas contabilísticas da Direção Geral das Autarquias Locais.
Contas públicas saudáveis exigem maior rigor no
acompanhamento da gestão orçamental.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações convidou uma empresa especializada na elaboração de um
Plano de Gestão de Riscos destinado a melhorar o
funcionamento e procedimentos necessários ao bom
funcionamento de uma Junta de Freguesia.
Passámos por vários crivos e fiscalizações, fizemos
uma aprendizagem dos meandros burocráticos em
tempo real.
Hoje podemos olhar de frente para cada freguês
e garantir que a sua confiança nesta equipa não foi
em vão.
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TRANSPARÊNCIA
A Junta de freguesia do Parque das Nações investiu desde o primeiro ano de mandato na informatização de todos os seus serviços e na criação de plataformas on line de relacionamento com os fregueses.
A utilização das tecnologias contribuiu para reforçar os laços de proximidade e criar mecanismos de
informação/comunicação mais transparentes. Destaque para a plataforma PN Participo, a partir do qual
é possível interagir em tempo real com a JFPN para
o relato de ocorrências no território. Um sistema de
fiscalização de jardins e espaços verdes acessível a
partir de um SmartPhone.
Paralelamente, a equipa da gestão urbana criou o
hábito de uma vez por semana ir para o terreno ouvir
as pessoas e, desta forma, aumentar o grau de interação entre ouvir e agir.
A JFPN concebeu e produziu um conjunto alargado de instrumentos de comunicação e marketing
territorial destinados a fazer chegar com maior celeridade a informação aos cidadãos.
O site www.jf-parquedasnacoes.pt; o eParque newsletters quinzenais; a página de facebook; o encarte no jornal Notícias do Parque; a revista Parque
das Nações (trimestral) e as newsletters temáticas
“Mais Perto”, foram as âncoras da comunicação de
todas as atividades e também de iniciativas de parceiros sedeados no território.
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O QUE ANDÁMOS PARA AQUI CHEGAR

Luís Lucas Lopes | Figueiredo Costa | José Moreno | Conceição Palha | João Franco

Um projeto. Um desafio.
O legado que deixamos ao próximo Executivo
deixa-nos tranquilos sobre o futuro da freguesia.
BALANÇO DE UM MANDATO [ 2013 - 2017 ]
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