
 

 
 

Programa Eleitoral IL Alvalade 
 
 

x Mais Segurança 
 

Queremos promover novos modelos de segurança no bairro: 
 

1. Implementação de parcerias entre PSP, CML e Juntas de Freguesia para uma maior cooperação de 
segurança. 

 
2. Reabilitar o modelo de Guardas Noturnos, evoluindo o conceito para “Guardas de Bairro” - diurnos e 
noturnos -, assegurando uma estreita colaboração com as autoridades e promovendo uma maior 
atividade económica. 

 
 

x Medidas de Segurança Rodoviária e Pedonal 

Num bairro cujos espaços são muitas vezes esquecidos, pretendemos criar maiores índices de higiene 
urbana, fomentando: 

1. Vias de excelência para (todos) os peões, assegurando passeios livres, de forma a promover uma 
maior utilização do espaço público para as atividades da comunidade. 

2. Acessibilidade para quem tem mobilidade reduzida. 
3. Revisão de sinais e passadeiras, privilegiando os peões. 

 
 

x Mais Higiene Urbana 

Queremos uma aposta forte e eficaz na redução da poluição. Para tal, propomos a criação de uma equipa 
da Junta especializada na recolha de lixo não convencional, com capacidade para retirar lixos que se 
encontrem na rua, em logradouros e nos espaços verdes. 

Defendemos igualmente a aposta em boas práticas, tais como: 

1. Execução de melhores práticas de eficiência energética e descarbonização. 
2. Reutilização de água. 
3. Gestão de resíduos. 

 
 

x Estacionamento Mais Eficaz 

Não prometemos uma solução mágica, mas sim um estudo intensivo na relação entre a oferta, procura e 
necessidade de estacionamento. Queremos criar uma resposta adequada e de baixo custo, sem prejudicar 
o tráfego pedonal e rodoviário, melhorando a vida de moradores e comerciantes. 

 
 
 
 



 

 
 

 

x Mais Creches 

Com o intuito de aumentar a oferta de creches em Alvalade, pretendemos concessionar imóveis públicos 
adequados na Freguesia a IPSSs, através de um concurso público com regras claras e transparentes. 

 
 

x Cultura 
1. Eventos culturais ao ar livre (teatro, cinema, concertos). 
2. Programa sénior (+65) com atividades culturais e lúdicas. 
3. Visitas culturais pelo bairro de Alvalade (dar a conhecer a história do bairro). 

 
 

x Parque José Gomes Ferreira 

Mais infraestruturas para atividades ao ar livre, estudando a criação de um local dedicado ao desporto 
(skate park, campo de basket, entre outros). Pretendemos mais limpeza, iluminação e segurança (guarda 
do parque até às 20h). Queremos um parque mais dinâmico. 

 
 

x Piscina Estrelas SJB 

Vencedor do Orçamento Participativo de 17/18 nunca chegou a receber o valor prometido pela CML. 
Faremos pressão para resolver este assunto. 

 
 

x Economia de Bairro 

Estimular a oferta ao nível do comércio local e tradicional: a própria JF deve, numa fase de ativação, 
dinamizar um painel de empresários e artistas locais, bem como de associações de moradores e outro 
tipo de entidades, garantindo assim a organização de eventos regulares que promovam a vida de bairro. 

 
 

x Mais Empresas 

Atrair investidores para Alvalade através da concessão de espaços sem utilização da JF para a criação de 
um Hub de empresas / startups. 

 
 

x Eficiência e Transparência 

Tornar a Junta aberta ao escrutínio dos cidadãos e à sua participação nas decisões coletivas, moralizando 
a atividade da freguesia e garantindo a sua boa e sustentável gestão. 

 

 

 



 

 
 

 
Queremos abrir a JF Alvalade aos Alvaladenses, recebendo maiores contributos para a sua atuação, criando 
modelos próprios para que os cidadãos e outros particulares possam apresentar propostas à JF, com vista 
à identificação de problemas ou necessidades. 

É neste sentido que vamos criar um gabinete de proximidade entre os moradores, comerciantes e os 
membros eleitos da IL na Junta de Alvalade. 

Contacte-nos: alvalade.lisboa@liberal.pt 

 

 

 

 

 

Siga-nos em: 

x https://www.facebook.com/alvaladeliberal 

x https://www.instagram.com/alvaladeliberal/  

 

 


