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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci em Lisboa em 1983, mas sou uma orgulhosa cidadã Europeia.

Mestre em Estudos Teatrais e Artes Performativas pela Universidade de Sheffield, Inglaterra e 
Doutora em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Lisboa, e com a cultura como 
bandeira, convicta do seu potencial como “chave” para uma convivência mais tolerante dentro 
de uma sociedade multicultural e europeia.  

Lisboa tornou-se a minha casa nos últimos 10 anos. Vivo intensamente a dinâmica desta 
freguesia diversa de Penha de França para a qual me candidato. Sinto que a Penha de França 
está num período de transformação e há a necessidade de novas ideias e propostas políticas 
que possam melhorar a freguesia. Por esta razão, quero participar mais ativamente 
contribuindo para a necessária transformação desta freguesia num local ainda mais apetecível 
para se viver, priorizando as pessoas, os espaços verdes e melhorando a mobilidade dentro e 
para a freguesia.

Tal como a freguesia em si, este programa é um projeto em contínua construção e, por isso, 
queremos também ouvir-te e conhecer as tuas preocupações e sugestões para a cidade. Tens 
ideias ou sugestões que gostarias de partilhar connosco? Envia-nos um email para: 
rebeca.gradissimo@volteuropa.org.

1 - PENHA DE FRANÇA COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

Melhorar os passeios da Rua Morais Soares, garantindo, sempre que possível, a 
largura mínima de 150 cm, conforme a regulamentação existente, assim como garantir 
que estes estão acessíveis a todos os peões, eliminando barreiras arquitetónicas 
atualmente existentes;

Construção de ciclovia na Rua Morais Soares, garantindo as devidas condições de 
segurança aos seus utilizadores, mas também aos peões e aos automobilistas que 
também se deslocam nesta via;

A Praça do Chile e Santa Apolónia devem também ter uma conexão por ciclovia, 
tornando este percurso mais seguro;

Criação de parque de estacionamento subterrâneo na Praça Paiva Couceiro,  e 
realizando, simultaneamente, uma grande campanha de sensibilização para o uso de 
transportes públicos em conjunto com o aumento da sua frequência. Queremos também 
negociar com as entidades responsáveis,  com o objetivo de disponibilizar avenças a 
preços reduzidos aos habitantes da freguesia;

Pressionar as empresas responsáveis para melhorar a oferta de transportes públicos 
na freguesia, assim como efetuar a conversão dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis por veículos elétricos;

Criação de uma carreira de transporte público só para a freguesia da Penha de 
França, serviço vaivém, grátis para os moradores, entre outras ligações dentro do bairro 
o mercado de sapadores a Praça Paiva Couceiro, Cemitério Alto S.João, Museu do 
Azulejo, Rio Tejo e Aldi.

2 - PENHA DE FRANÇA SUSTENTÁVEL

Aumentar os parques, os espaços verdes na cidade e plantar árvores além de contribuir 
para o aumento da satisfação dos habitantes também ajuda a mitigar o impacto das 
alterações climáticas.

ESPAÇOS VERDES

Melhorar os espaços verdes já existentes e criar novos assim como criar corredores 
verdes na freguesia através do aumento do número de árvores nas ruas, sempre que tal 
seja possível, proporcionando sombras que tornam agradável passear nas ruas da 
freguesia, assim como contribuem para a captura carbónica, melhorando a qualidade do 
ar. Os descampados públicos existentes na freguesia - por exemplo aquele existente no 

Baluarte de Santa Apolónia - podem ser convertidos em zonas de lazer arborizadas e 
com equipamentos para utilização pela população. 

Aumentar também as zonas verdes existentes e tornar a freguesia o mais pedonal 
possível. O aumento das esplanadas já existentes também contribuirá para o 
desenvolvimento da economia local.  

Criar um corredor verde no percurso entre a Praça do Chile e Santa Apolónia, 
aumentando o número de árvores nessa zona e assim proporcionar sombra a todos os 
peões, mas também ciclistas ou outros utilizadores de mobilidade suave que fazem este 
percurso.

3 - PENHA DE FRANÇA PARA VIVER

A Penha de França deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se 
limpo e cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os 
habitantes da freguesia possam continuar a viver na mesma.

HIGIENE URBANA

Realizar campanhas de sensibilização junto dos condomínios e dos estabelecimentos 
comerciais para a manutenção dos passeios limpos nas zonas em frente dos mesmos;

Defendemos a substituição dos caixotes do lixo e ecopontos à superfície por ilhas 
com contentores subterrâneos, sempre que tal seja possível;

Garantir limpeza regular dos passeios e lavagem das ruas, afixando no mês anterior o 
calendário previsto para realização destes trabalhos.

MERCADO HABITACIONAL

O aumento dos preços das habitações em Portugal, quer no mercado do 
arrendamento quer para aquisição, com especial incidência na cidade de Lisboa, tem 
afastado os potenciais residentes da cidade.  

Solicitar, junto da Câmara Municipal, a renovação e a disponibilização de imóveis 
existentes na freguesia no mercado de arrendamento acessível;

Incentivos a proprietários de prédios devolutos para a sua renovação e 
disponibilização também no mercado de arrendamento acessível;

SEGURANÇA

Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim como dos seus bens, 
deve ser uma prioridade. 

Reintroduzir guardas nocturnos nas ruas, aumentando o policiamento comunitário 
nas mesmas;

Aumentar o policiamento das ruas. 

MIRADOURO DA PENHA

Requalificação do miradouro da Penha, um dos mais bonitos de Lisboa, e junto com a  
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) requalificar o espaço que confina com o 
antigo depósito.

4 - ESTRELA SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na Cultura, pilar essencial para o bom 
funcionamento da comunidade, assim como no desporto, enquanto mecanismos 
importantes na promoção da inclusão.

CULTURA

Depois da pandemia é essencial reativar e fortalecer os laços comunitários numa 
freguesia com uma população tão diversa como a Penha de França, para a tornar  numa 
freguesia mais inclusiva, tolerante e feliz. 

  • Disponibilização de espaços de ensaio com as condições necessárias à prática de 
artes performativas, dança, música e salas de formação, para serem usufruídas por toda 
a população, a preço simbólico. 

  • Maior apoio a associações culturais, clubes ou coletividades que promovem a 
diversidade cultural e / ou a inclusão social através das artes ou de outras atividades 
lúdicas.

  • Criar  mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos.

  • Organização de passeios temáticos de bicicleta ou a pé, como, por exemplo, a 
história da freguesia. 

DESPORTO

Mediação junto da Câmara Municipal de Lisboa para resolução do diferendo com o 
clube Estrelas S. João de Brito que tem mantido encerrada, desde o ano 2011, a piscina 
da Penha de França.

5 - PENHA DE FRANÇA ECONOMICAMENTE FORTE
Precisamos de uma Penha de França com uma economia forte que promova e dinamize as 
instalações já existentes na freguesia, assim como contribua para o aumento do sentimento de 
comunidade entre os fregueses.  

MERCADO DE SAPADORES

O mercado de Sapadores deve ser uma referência para os moradores da freguesia, e 
também para moradores de outros bairros de Lisboa e até mesmo para quem visita 
Lisboa.

Devem ser promovidas intervenções neste mercado, tais como:

Criação de um forno comunitário juntamente com um espaço para a divulgação 
da dieta mediterrânica.

Dinamização do mercado através da implementação de uma agenda cultural 
mensal associada ao forno comunitário (a criar), tais como workshops gastronómicos 
temáticos, concursos gastronómicos, entre outros.

Aproveitamento da excelente localização geográfica do Mercado de Sapadores 
para no topo do telhado fazer um miradouro com uma uma das melhores  vistas sobre 
Lisboa, assim como um jardim botânico com algumas colmeias para sensibilização de 
escolas e outros visitantes para a protecção da natureza.

COMÉRCIO LOCAL

Para a modernização do comércio local deve ser reduzido o pagamento de anúncios 
publicitários à Junta de Freguesia para dinamizar o negócio e atrair mais visitantes ao 
bairro.

6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 
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limpo e cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os 
habitantes da freguesia possam continuar a viver na mesma.

HIGIENE URBANA

Realizar campanhas de sensibilização junto dos condomínios e dos estabelecimentos 
comerciais para a manutenção dos passeios limpos nas zonas em frente dos mesmos;

Defendemos a substituição dos caixotes do lixo e ecopontos à superfície por ilhas 
com contentores subterrâneos, sempre que tal seja possível;

Garantir limpeza regular dos passeios e lavagem das ruas, afixando no mês anterior o 
calendário previsto para realização destes trabalhos.

MERCADO HABITACIONAL

O aumento dos preços das habitações em Portugal, quer no mercado do 
arrendamento quer para aquisição, com especial incidência na cidade de Lisboa, tem 
afastado os potenciais residentes da cidade.  

Solicitar, junto da Câmara Municipal, a renovação e a disponibilização de imóveis 
existentes na freguesia no mercado de arrendamento acessível;

Incentivos a proprietários de prédios devolutos para a sua renovação e 
disponibilização também no mercado de arrendamento acessível;

SEGURANÇA

Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim como dos seus bens, 
deve ser uma prioridade. 

Reintroduzir guardas nocturnos nas ruas, aumentando o policiamento comunitário 
nas mesmas;

Aumentar o policiamento das ruas. 

MIRADOURO DA PENHA

Requalificação do miradouro da Penha, um dos mais bonitos de Lisboa, e junto com a  
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) requalificar o espaço que confina com o 
antigo depósito.

4 - ESTRELA SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na Cultura, pilar essencial para o bom 
funcionamento da comunidade, assim como no desporto, enquanto mecanismos 
importantes na promoção da inclusão.

CULTURA

Depois da pandemia é essencial reativar e fortalecer os laços comunitários numa 
freguesia com uma população tão diversa como a Penha de França, para a tornar  numa 
freguesia mais inclusiva, tolerante e feliz. 

  • Disponibilização de espaços de ensaio com as condições necessárias à prática de 
artes performativas, dança, música e salas de formação, para serem usufruídas por toda 
a população, a preço simbólico. 

  • Maior apoio a associações culturais, clubes ou coletividades que promovem a 
diversidade cultural e / ou a inclusão social através das artes ou de outras atividades 
lúdicas.

  • Criar  mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos.

  • Organização de passeios temáticos de bicicleta ou a pé, como, por exemplo, a 
história da freguesia. 

DESPORTO

Mediação junto da Câmara Municipal de Lisboa para resolução do diferendo com o 
clube Estrelas S. João de Brito que tem mantido encerrada, desde o ano 2011, a piscina 
da Penha de França.

5 - PENHA DE FRANÇA ECONOMICAMENTE FORTE
Precisamos de uma Penha de França com uma economia forte que promova e dinamize as 
instalações já existentes na freguesia, assim como contribua para o aumento do sentimento de 
comunidade entre os fregueses.  

MERCADO DE SAPADORES

O mercado de Sapadores deve ser uma referência para os moradores da freguesia, e 
também para moradores de outros bairros de Lisboa e até mesmo para quem visita 
Lisboa.

Devem ser promovidas intervenções neste mercado, tais como:

Criação de um forno comunitário juntamente com um espaço para a divulgação 
da dieta mediterrânica.

Dinamização do mercado através da implementação de uma agenda cultural 
mensal associada ao forno comunitário (a criar), tais como workshops gastronómicos 
temáticos, concursos gastronómicos, entre outros.

Aproveitamento da excelente localização geográfica do Mercado de Sapadores 
para no topo do telhado fazer um miradouro com uma uma das melhores  vistas sobre 
Lisboa, assim como um jardim botânico com algumas colmeias para sensibilização de 
escolas e outros visitantes para a protecção da natureza.

COMÉRCIO LOCAL

Para a modernização do comércio local deve ser reduzido o pagamento de anúncios 
publicitários à Junta de Freguesia para dinamizar o negócio e atrair mais visitantes ao 
bairro.

6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 
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O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci em Lisboa em 1983, mas sou uma orgulhosa cidadã Europeia.
 
Mestre em Estudos Teatrais e Artes Performativas pela Universidade de Sheffield, Inglaterra e 
Doutora em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Lisboa, e com a cultura como 
bandeira, convicta do seu potencial como “chave” para uma convivência mais tolerante dentro 
de uma sociedade multicultural e europeia.  

Lisboa tornou-se a minha casa nos últimos 10 anos. Vivo intensamente a dinâmica desta 
freguesia diversa de Penha de França para a qual me candidato. Sinto que a Penha de França 
está num período de transformação e há a necessidade de novas ideias e propostas políticas 
que possam melhorar a freguesia. Por esta razão, quero participar mais ativamente 
contribuindo para a necessária transformação desta freguesia num local ainda mais apetecível 
para se viver, priorizando as pessoas, os espaços verdes e melhorando a mobilidade dentro e 
para a freguesia.

Tal como a freguesia em si, este programa é um projeto em contínua construção e, por isso, 
queremos também ouvir-te e conhecer as tuas preocupações e sugestões para a cidade. Tens 
ideias ou sugestões que gostarias de partilhar connosco? Envia-nos um email para: 
rebeca.gradissimo@volteuropa.org.

1 - PENHA DE FRANÇA COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 
 
 Melhorar os passeios da Rua Morais Soares, garantindo, sempre que possível, a 
largura mínima de 150 cm, conforme a regulamentação existente, assim como garantir 
que estes estão acessíveis a todos os peões, eliminando barreiras arquitetónicas 
atualmente existentes;
 
 Construção de ciclovia na Rua Morais Soares, garantindo as devidas condições de 
segurança aos seus utilizadores, mas também aos peões e aos automobilistas que 
também se deslocam nesta via;
 
 A Praça do Chile e Santa Apolónia devem também ter uma conexão por ciclovia, 
tornando este percurso mais seguro;
 
 Criação de parque de estacionamento subterrâneo na Praça Paiva Couceiro,  e 
realizando, simultaneamente, uma grande campanha de sensibilização para o uso de 
transportes públicos em conjunto com o aumento da sua frequência. Queremos também 
negociar com as entidades responsáveis,  com o objetivo de disponibilizar avenças a 
preços reduzidos aos habitantes da freguesia;

  Pressionar as empresas responsáveis para melhorar a oferta de transportes públicos 
na freguesia, assim como efetuar a conversão dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis por veículos elétricos;

 Criação de uma carreira de transporte público só para a freguesia da Penha de 
França, serviço vaivém, grátis para os moradores, entre outras ligações dentro do bairro 
o mercado de sapadores a Praça Paiva Couceiro, Cemitério Alto S.João, Museu do 
Azulejo, Rio Tejo e Aldi.

2 - PENHA DE FRANÇA SUSTENTÁVEL

Aumentar os parques, os espaços verdes na cidade e plantar árvores além de contribuir 
para o aumento da satisfação dos habitantes também ajuda a mitigar o impacto das 
alterações climáticas.

ESPAÇOS VERDES

 Melhorar os espaços verdes já existentes e criar novos assim como criar corredores 
verdes na freguesia através do aumento do número de árvores nas ruas, sempre que tal 
seja possível, proporcionando sombras que tornam agradável passear nas ruas da 
freguesia, assim como contribuem para a captura carbónica, melhorando a qualidade do 
ar. Os descampados públicos existentes na freguesia - por exemplo aquele existente no 

Baluarte de Santa Apolónia - podem ser convertidos em zonas de lazer arborizadas e 
com equipamentos para utilização pela população. 
 
 Aumentar também as zonas verdes existentes e tornar a freguesia o mais pedonal 
possível. O aumento das esplanadas já existentes também contribuirá para o 
desenvolvimento da economia local.  
 
 Criar um corredor verde no percurso entre a Praça do Chile e Santa Apolónia, 
aumentando o número de árvores nessa zona e assim proporcionar sombra a todos os 
peões, mas também ciclistas ou outros utilizadores de mobilidade suave que fazem este 
percurso.

3 - PENHA DE FRANÇA PARA VIVER

A Penha de França deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se 
limpo e cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os 
habitantes da freguesia possam continuar a viver na mesma.
 

HIGIENE URBANA

 Realizar campanhas de sensibilização junto dos condomínios e dos estabelecimentos 
comerciais para a manutenção dos passeios limpos nas zonas em frente dos mesmos;
 
 Defendemos a substituição dos caixotes do lixo e ecopontos à superfície por ilhas 
com contentores subterrâneos, sempre que tal seja possível;
 
 Garantir limpeza regular dos passeios e lavagem das ruas, afixando no mês anterior o 
calendário previsto para realização destes trabalhos.
 

MERCADO HABITACIONAL

 O aumento dos preços das habitações em Portugal, quer no mercado do 
arrendamento quer para aquisição, com especial incidência na cidade de Lisboa, tem 
afastado os potenciais residentes da cidade.  

 Solicitar, junto da Câmara Municipal, a renovação e a disponibilização de imóveis 
existentes na freguesia no mercado de arrendamento acessível;

 Incentivos a proprietários de prédios devolutos para a sua renovação e 
disponibilização também no mercado de arrendamento acessível;

SEGURANÇA

 Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim como dos seus bens, 
deve ser uma prioridade. 
 
 Reintroduzir guardas nocturnos nas ruas, aumentando o policiamento comunitário 
nas mesmas;

 Aumentar o policiamento das ruas. 

MIRADOURO DA PENHA

 Requalificação do miradouro da Penha, um dos mais bonitos de Lisboa, e junto com a  
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) requalificar o espaço que confina com o 
antigo depósito.

4 - ESTRELA SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na Cultura, pilar essencial para o bom 
funcionamento da comunidade, assim como no desporto, enquanto mecanismos 
importantes na promoção da inclusão.

CULTURA

 Depois da pandemia é essencial reativar e fortalecer os laços comunitários numa 
freguesia com uma população tão diversa como a Penha de França, para a tornar  numa 
freguesia mais inclusiva, tolerante e feliz. 

  • Disponibilização de espaços de ensaio com as condições necessárias à prática de 
artes performativas, dança, música e salas de formação, para serem usufruídas por toda 
a população, a preço simbólico. 

  • Maior apoio a associações culturais, clubes ou coletividades que promovem a 
diversidade cultural e / ou a inclusão social através das artes ou de outras atividades 
lúdicas.

  • Criar  mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos.

  • Organização de passeios temáticos de bicicleta ou a pé, como, por exemplo, a 
história da freguesia. 
 

DESPORTO

 Mediação junto da Câmara Municipal de Lisboa para resolução do diferendo com o 
clube Estrelas S. João de Brito que tem mantido encerrada, desde o ano 2011, a piscina 
da Penha de França.

5 - PENHA DE FRANÇA ECONOMICAMENTE FORTE
Precisamos de uma Penha de França com uma economia forte que promova e dinamize as 
instalações já existentes na freguesia, assim como contribua para o aumento do sentimento de 
comunidade entre os fregueses.  

MERCADO DE SAPADORES

O mercado de Sapadores deve ser uma referência para os moradores da freguesia, e 
também para moradores de outros bairros de Lisboa e até mesmo para quem visita 
Lisboa.

  Devem ser promovidas intervenções neste mercado, tais como:

   Criação de um forno comunitário juntamente com um espaço para a divulgação 
da dieta mediterrânica.

   Dinamização do mercado através da implementação de uma agenda cultural 
mensal associada ao forno comunitário (a criar), tais como workshops gastronómicos 
temáticos, concursos gastronómicos, entre outros.

   Aproveitamento da excelente localização geográfica do Mercado de Sapadores 
para no topo do telhado fazer um miradouro com uma uma das melhores  vistas sobre 
Lisboa, assim como um jardim botânico com algumas colmeias para sensibilização de 
escolas e outros visitantes para a protecção da natureza.
 

COMÉRCIO LOCAL

 Para a modernização do comércio local deve ser reduzido o pagamento de anúncios 
publicitários à Junta de Freguesia para dinamizar o negócio e atrair mais visitantes ao 
bairro.

6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

 Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

 Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 

4



O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci em Lisboa em 1983, mas sou uma orgulhosa cidadã Europeia.

Mestre em Estudos Teatrais e Artes Performativas pela Universidade de Sheffield, Inglaterra e 
Doutora em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Lisboa, e com a cultura como 
bandeira, convicta do seu potencial como “chave” para uma convivência mais tolerante dentro 
de uma sociedade multicultural e europeia.  

Lisboa tornou-se a minha casa nos últimos 10 anos. Vivo intensamente a dinâmica desta 
freguesia diversa de Penha de França para a qual me candidato. Sinto que a Penha de França 
está num período de transformação e há a necessidade de novas ideias e propostas políticas 
que possam melhorar a freguesia. Por esta razão, quero participar mais ativamente 
contribuindo para a necessária transformação desta freguesia num local ainda mais apetecível 
para se viver, priorizando as pessoas, os espaços verdes e melhorando a mobilidade dentro e 
para a freguesia.

Tal como a freguesia em si, este programa é um projeto em contínua construção e, por isso, 
queremos também ouvir-te e conhecer as tuas preocupações e sugestões para a cidade. Tens 
ideias ou sugestões que gostarias de partilhar connosco? Envia-nos um email para: 
rebeca.gradissimo@volteuropa.org.

1 - PENHA DE FRANÇA COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 

Melhorar os passeios da Rua Morais Soares, garantindo, sempre que possível, a 
largura mínima de 150 cm, conforme a regulamentação existente, assim como garantir 
que estes estão acessíveis a todos os peões, eliminando barreiras arquitetónicas 
atualmente existentes;

Construção de ciclovia na Rua Morais Soares, garantindo as devidas condições de 
segurança aos seus utilizadores, mas também aos peões e aos automobilistas que 
também se deslocam nesta via;

A Praça do Chile e Santa Apolónia devem também ter uma conexão por ciclovia, 
tornando este percurso mais seguro;

Criação de parque de estacionamento subterrâneo na Praça Paiva Couceiro,  e 
realizando, simultaneamente, uma grande campanha de sensibilização para o uso de 
transportes públicos em conjunto com o aumento da sua frequência. Queremos também 
negociar com as entidades responsáveis,  com o objetivo de disponibilizar avenças a 
preços reduzidos aos habitantes da freguesia;

Pressionar as empresas responsáveis para melhorar a oferta de transportes públicos 
na freguesia, assim como efetuar a conversão dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis por veículos elétricos;

Criação de uma carreira de transporte público só para a freguesia da Penha de 
França, serviço vaivém, grátis para os moradores, entre outras ligações dentro do bairro 
o mercado de sapadores a Praça Paiva Couceiro, Cemitério Alto S.João, Museu do 
Azulejo, Rio Tejo e Aldi.

2 - PENHA DE FRANÇA SUSTENTÁVEL

Aumentar os parques, os espaços verdes na cidade e plantar árvores além de contribuir 
para o aumento da satisfação dos habitantes também ajuda a mitigar o impacto das 
alterações climáticas.

ESPAÇOS VERDES

Melhorar os espaços verdes já existentes e criar novos assim como criar corredores 
verdes na freguesia através do aumento do número de árvores nas ruas, sempre que tal 
seja possível, proporcionando sombras que tornam agradável passear nas ruas da 
freguesia, assim como contribuem para a captura carbónica, melhorando a qualidade do 
ar. Os descampados públicos existentes na freguesia - por exemplo aquele existente no 

Baluarte de Santa Apolónia - podem ser convertidos em zonas de lazer arborizadas e 
com equipamentos para utilização pela população. 

Aumentar também as zonas verdes existentes e tornar a freguesia o mais pedonal 
possível. O aumento das esplanadas já existentes também contribuirá para o 
desenvolvimento da economia local.  

Criar um corredor verde no percurso entre a Praça do Chile e Santa Apolónia, 
aumentando o número de árvores nessa zona e assim proporcionar sombra a todos os 
peões, mas também ciclistas ou outros utilizadores de mobilidade suave que fazem este 
percurso.

3 - PENHA DE FRANÇA PARA VIVER

A Penha de França deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se 
limpo e cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os 
habitantes da freguesia possam continuar a viver na mesma.

HIGIENE URBANA

Realizar campanhas de sensibilização junto dos condomínios e dos estabelecimentos 
comerciais para a manutenção dos passeios limpos nas zonas em frente dos mesmos;

Defendemos a substituição dos caixotes do lixo e ecopontos à superfície por ilhas 
com contentores subterrâneos, sempre que tal seja possível;

Garantir limpeza regular dos passeios e lavagem das ruas, afixando no mês anterior o 
calendário previsto para realização destes trabalhos.

MERCADO HABITACIONAL

O aumento dos preços das habitações em Portugal, quer no mercado do 
arrendamento quer para aquisição, com especial incidência na cidade de Lisboa, tem 
afastado os potenciais residentes da cidade.  

Solicitar, junto da Câmara Municipal, a renovação e a disponibilização de imóveis 
existentes na freguesia no mercado de arrendamento acessível;

Incentivos a proprietários de prédios devolutos para a sua renovação e 
disponibilização também no mercado de arrendamento acessível;

SEGURANÇA

 Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim como dos seus bens, 
deve ser uma prioridade. 

 Reintroduzir guardas nocturnos nas ruas, aumentando o policiamento comunitário 
nas mesmas;

Aumentar o policiamento das ruas. 

MIRADOURO DA PENHA

 Requalificação do miradouro da Penha, um dos mais bonitos de Lisboa, e junto com a  
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) requalificar o espaço que confina com o 
antigo depósito.

4 - PENHA DE FRANÇA SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na Cultura, pilar essencial para o bom 
funcionamento da comunidade, assim como no desporto, enquanto mecanismos 
importantes na promoção da inclusão.

CULTURA

 Depois da pandemia é essencial reativar e fortalecer os laços comunitários numa 
freguesia com uma população tão diversa como a Penha de França, para a tornar  numa 
freguesia mais inclusiva, tolerante e feliz. 

• Disponibilização de espaços de ensaio com as condições necessárias à prática de
artes performativas, dança, música e salas de formação, para serem usufruídas por toda 
a população, a preço simbólico. 

• Maior apoio a associações culturais, clubes ou coletividades que promovem a
diversidade cultural e / ou a inclusão social através das artes ou de outras atividades 
lúdicas.

• Criar  mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos.

• Organização de passeios temáticos de bicicleta ou a pé, como, por exemplo, a
história da freguesia. 

DESPORTO

 Mediação junto da Câmara Municipal de Lisboa para resolução do diferendo com o 
clube Estrelas S. João de Brito que tem mantido encerrada, desde o ano 2011, a piscina 
da Penha de França.

5 - PENHA DE FRANÇA ECONOMICAMENTE FORTE
Precisamos de uma Penha de França com uma economia forte que promova e dinamize as 
instalações já existentes na freguesia, assim como contribua para o aumento do sentimento de 
comunidade entre os fregueses.  

MERCADO DE SAPADORES

O mercado de Sapadores deve ser uma referência para os moradores da freguesia, e 
também para moradores de outros bairros de Lisboa e até mesmo para quem visita 
Lisboa.

Devem ser promovidas intervenções neste mercado, tais como:

Criação de um forno comunitário juntamente com um espaço para a divulgação 
da dieta mediterrânica.

Dinamização do mercado através da implementação de uma agenda cultural 
mensal associada ao forno comunitário (a criar), tais como workshops gastronómicos 
temáticos, concursos gastronómicos, entre outros.

Aproveitamento da excelente localização geográfica do Mercado de Sapadores 
para no topo do telhado fazer um miradouro com uma uma das melhores  vistas sobre 
Lisboa, assim como um jardim botânico com algumas colmeias para sensibilização de 
escolas e outros visitantes para a protecção da natureza.

COMÉRCIO LOCAL

Para a modernização do comércio local deve ser reduzido o pagamento de anúncios 
publicitários à Junta de Freguesia para dinamizar o negócio e atrair mais visitantes ao 
bairro.

6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 

5



O QUE É O VOLT?
O Volt é um partido pan-europeu, progressista e pragmático que conta com cerca de 20000 
membros por toda a Europa e vários eleitos ao nível local, nacional e europeu.

Queremos uma Europa verdadeiramente unida, democrática, solidária e inclusiva, que permita 
a cada pessoa fazer parte da solução em relação aos desafios da atualidade colocando a defesa 
do ambiente e dos Direitos Humanos no centro das prioridades.

Não somos de esquerda nem de direita, apresentamos propostas com base em boas práticas e 
evidência científica.

O CANDIDATO

Nasci em Lisboa em 1983, mas sou uma orgulhosa cidadã Europeia.
 
Mestre em Estudos Teatrais e Artes Performativas pela Universidade de Sheffield, Inglaterra e 
Doutora em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, Lisboa, e com a cultura como 
bandeira, convicta do seu potencial como “chave” para uma convivência mais tolerante dentro 
de uma sociedade multicultural e europeia.  

Lisboa tornou-se a minha casa nos últimos 10 anos. Vivo intensamente a dinâmica desta 
freguesia diversa de Penha de França para a qual me candidato. Sinto que a Penha de França 
está num período de transformação e há a necessidade de novas ideias e propostas políticas 
que possam melhorar a freguesia. Por esta razão, quero participar mais ativamente 
contribuindo para a necessária transformação desta freguesia num local ainda mais apetecível 
para se viver, priorizando as pessoas, os espaços verdes e melhorando a mobilidade dentro e 
para a freguesia.

Tal como a freguesia em si, este programa é um projeto em contínua construção e, por isso, 
queremos também ouvir-te e conhecer as tuas preocupações e sugestões para a cidade. Tens 
ideias ou sugestões que gostarias de partilhar connosco? Envia-nos um email para: 
rebeca.gradissimo@volteuropa.org.

1 - PENHA DE FRANÇA COM MOBILIDADE

As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou de transportes 
públicos, devem ser eficientes, sustentáveis e seguras para todos. 
 
 Melhorar os passeios da Rua Morais Soares, garantindo, sempre que possível, a 
largura mínima de 150 cm, conforme a regulamentação existente, assim como garantir 
que estes estão acessíveis a todos os peões, eliminando barreiras arquitetónicas 
atualmente existentes;
 
 Construção de ciclovia na Rua Morais Soares, garantindo as devidas condições de 
segurança aos seus utilizadores, mas também aos peões e aos automobilistas que 
também se deslocam nesta via;
 
 A Praça do Chile e Santa Apolónia devem também ter uma conexão por ciclovia, 
tornando este percurso mais seguro;
 
 Criação de parque de estacionamento subterrâneo na Praça Paiva Couceiro,  e 
realizando, simultaneamente, uma grande campanha de sensibilização para o uso de 
transportes públicos em conjunto com o aumento da sua frequência. Queremos também 
negociar com as entidades responsáveis,  com o objetivo de disponibilizar avenças a 
preços reduzidos aos habitantes da freguesia;

  Pressionar as empresas responsáveis para melhorar a oferta de transportes públicos 
na freguesia, assim como efetuar a conversão dos veículos movidos a combustíveis 
fósseis por veículos elétricos;

 Criação de uma carreira de transporte público só para a freguesia da Penha de 
França, serviço vaivém, grátis para os moradores, entre outras ligações dentro do bairro 
o mercado de sapadores a Praça Paiva Couceiro, Cemitério Alto S.João, Museu do 
Azulejo, Rio Tejo e Aldi.

2 - PENHA DE FRANÇA SUSTENTÁVEL

Aumentar os parques, os espaços verdes na cidade e plantar árvores além de contribuir 
para o aumento da satisfação dos habitantes também ajuda a mitigar o impacto das 
alterações climáticas.

ESPAÇOS VERDES

 Melhorar os espaços verdes já existentes e criar novos assim como criar corredores 
verdes na freguesia através do aumento do número de árvores nas ruas, sempre que tal 
seja possível, proporcionando sombras que tornam agradável passear nas ruas da 
freguesia, assim como contribuem para a captura carbónica, melhorando a qualidade do 
ar. Os descampados públicos existentes na freguesia - por exemplo aquele existente no 

Baluarte de Santa Apolónia - podem ser convertidos em zonas de lazer arborizadas e 
com equipamentos para utilização pela população. 
 
 Aumentar também as zonas verdes existentes e tornar a freguesia o mais pedonal 
possível. O aumento das esplanadas já existentes também contribuirá para o 
desenvolvimento da economia local.  
 
 Criar um corredor verde no percurso entre a Praça do Chile e Santa Apolónia, 
aumentando o número de árvores nessa zona e assim proporcionar sombra a todos os 
peões, mas também ciclistas ou outros utilizadores de mobilidade suave que fazem este 
percurso.

3 - PENHA DE FRANÇA PARA VIVER

A Penha de França deve ser vivida de forma plena pelos seus habitantes, mantendo-se 
limpo e cuidado todo o espaço público, assim como criando condições para que os 
habitantes da freguesia possam continuar a viver na mesma.
 

HIGIENE URBANA

 Realizar campanhas de sensibilização junto dos condomínios e dos estabelecimentos 
comerciais para a manutenção dos passeios limpos nas zonas em frente dos mesmos;
 
 Defendemos a substituição dos caixotes do lixo e ecopontos à superfície por ilhas 
com contentores subterrâneos, sempre que tal seja possível;
 
 Garantir limpeza regular dos passeios e lavagem das ruas, afixando no mês anterior o 
calendário previsto para realização destes trabalhos.
 

MERCADO HABITACIONAL

 O aumento dos preços das habitações em Portugal, quer no mercado do 
arrendamento quer para aquisição, com especial incidência na cidade de Lisboa, tem 
afastado os potenciais residentes da cidade.  

 Solicitar, junto da Câmara Municipal, a renovação e a disponibilização de imóveis 
existentes na freguesia no mercado de arrendamento acessível;

 Incentivos a proprietários de prédios devolutos para a sua renovação e 
disponibilização também no mercado de arrendamento acessível;

SEGURANÇA

 Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim como dos seus bens, 
deve ser uma prioridade. 
 
 Reintroduzir guardas nocturnos nas ruas, aumentando o policiamento comunitário 
nas mesmas;

 Aumentar o policiamento das ruas. 

MIRADOURO DA PENHA

 Requalificação do miradouro da Penha, um dos mais bonitos de Lisboa, e junto com a  
Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL) requalificar o espaço que confina com o 
antigo depósito.

4 - ESTRELA SOCIAL

A freguesia deverá ter uma aposta mais forte na Cultura, pilar essencial para o bom 
funcionamento da comunidade, assim como no desporto, enquanto mecanismos 
importantes na promoção da inclusão.

CULTURA

 Depois da pandemia é essencial reativar e fortalecer os laços comunitários numa 
freguesia com uma população tão diversa como a Penha de França, para a tornar  numa 
freguesia mais inclusiva, tolerante e feliz. 

  • Disponibilização de espaços de ensaio com as condições necessárias à prática de 
artes performativas, dança, música e salas de formação, para serem usufruídas por toda 
a população, a preço simbólico. 

  • Maior apoio a associações culturais, clubes ou coletividades que promovem a 
diversidade cultural e / ou a inclusão social através das artes ou de outras atividades 
lúdicas.

  • Criar  mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos.

  • Organização de passeios temáticos de bicicleta ou a pé, como, por exemplo, a 
história da freguesia. 
 

DESPORTO

 Mediação junto da Câmara Municipal de Lisboa para resolução do diferendo com o 
clube Estrelas S. João de Brito que tem mantido encerrada, desde o ano 2011, a piscina 
da Penha de França.

5 - PENHA DE FRANÇA ECONOMICAMENTE FORTE
Precisamos de uma Penha de França com uma economia forte que promova e dinamize as 
instalações já existentes na freguesia, assim como contribua para o aumento do sentimento de 
comunidade entre os fregueses.  

MERCADO DE SAPADORES

O mercado de Sapadores deve ser uma referência para os moradores da freguesia, e 
também para moradores de outros bairros de Lisboa e até mesmo para quem visita 
Lisboa.

  Devem ser promovidas intervenções neste mercado, tais como:

   Criação de um forno comunitário juntamente com um espaço para a divulgação 
da dieta mediterrânica.

   Dinamização do mercado através da implementação de uma agenda cultural 
mensal associada ao forno comunitário (a criar), tais como workshops gastronómicos 
temáticos, concursos gastronómicos, entre outros.

   Aproveitamento da excelente localização geográfica do Mercado de Sapadores 
para no topo do telhado fazer um miradouro com uma uma das melhores  vistas sobre 
Lisboa, assim como um jardim botânico com algumas colmeias para sensibilização de 
escolas e outros visitantes para a protecção da natureza.
 

COMÉRCIO LOCAL

 Para a modernização do comércio local deve ser reduzido o pagamento de anúncios 
publicitários à Junta de Freguesia para dinamizar o negócio e atrair mais visitantes ao 
bairro.

6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

 Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

 Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 
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6 - PENHA DE FRANÇA DEMOCRÁTICA E 
TRANSPARENTE

Queremos incentivar os cidadãos a terem um papel mais ativo nas tomadas das decisões 
sobre as propostas a serem desenvolvidas para a freguesia.

 Criação de uma Assembleia de Cidadãos para haver uma maior participação dos 
cidadãos na criação de soluções para a freguesia;

 Reuniões da Junta de Freguesia descentralizadas;

 Constituição de grupos comunitários que envolvam cidadãos, associações, IPSS e 
Santa Casa. 

PARA TERMOS HOJE UMA PENHA DE FRANÇA DE FUTURO,

QUEREMOS:

 As deslocações dentro da freguesia, quer a pé, de automóvel ou 
de transportes públicos devem ser eficientes e seguras para todos;

 Manter  um espaço público limpo e cuidado conjuntamente com o 
aumento de espaços verdes e de lazer;

 Garantir a segurança das pessoas nas ruas da freguesia, assim 
como dos seus bens, deve ser uma prioridade;

 Solicitar a renovação e a disponibilização no mercado de 
arrendamento acessível de imóveis municipais existentes na 
freguesia;

 Incentivar proprietários de prédios devolutos para a sua 
renovação e disponibilização também no mercado de arrendamento 
acessível;

 Disponibilizar espaços de ensaio com todas as condições 
necessárias à prática de para artes performativas, dança, música e 
salas de formação,  para serem usufruídas por toda a população, a 
preço simbólico;

 Maior apoio a associações culturais, clubes e colectividades que 
promovam a diversidade cultural e / ou a inclusão social através das 
artes ou de outras atividades lúdicas;

 Criar mais espaços ao ar livre para eventos culturais e lúdicos;
Fomentar a participação ativa e organizada dos cidadãos nas 
tomadas das decisões sobre as propostas a serem desenvolvidas 
para a freguesia.
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Orçamento e Execução de Contas (atualizações semanais):
Separador Transparência Financeira: 
voltportugal.org/candidaturas_lisboa2021

Contactos: 

E-mail de Campanha
campanha.lisboa2021@volteuropa.org

Mandatário de Campanha e Assessor de Imprensa
mateus.carvalho@volteuropa.org
+351912072676

Director de Campanha
diogo.vasques@volteuropa.org

Directora de Comunicação
raquel.dias@volteuropa.org

Penha de França de Futuro
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