
 

 
Exmo. Senhor 
Presidente da Assembleia de Freguesia 
de Arroios 

  
23 de Junho de 2022 

 
Requerimento 

Reabilitação da Praça das Novas Nações 
 
Na campanha eleitoral para eleições autárquicas, a actual Presidente da Junta de Freguesia 
de Arroios declarou publicamente que o projecto de requalificação da Praça das Novas 
Nações ABRAÇA A TUA PRAÇA vai ver a luz do dia. O projecto visa reabilitar a praça 
para melhorar o espaço público e a qualidade de vida, respondendo às necessidades de 
várias gerações de moradores do bairro e utilizadores da praça: crianças, jovens, 
migrantes e idosos, com destaque nas crianças da adjacente Escola Básica Sampaio 
Garrido.  

Entre 2018 e 2019, no âmbito do programa BIP-ZIP, as cooperativas Trabalhar com os 
99% e SOU Largo Residências, com o essencial apoio da Escola, desenvolveram um 
processo de discussão pública sobre o futuro da praça. O projecto ABRAÇA A TUA 
PRAÇA propõe-se concretizar o resultado desse trabalho, desenvolvido no seio da Escola 
pelos alunos e na discussão em assembleias de moradores, realizada em Janeiro e em 
Março de 2021. O processo foi amplamente divulgado, com o apoio dos comerciantes do 
bairro na publicitação de convocatórias e divulgação da evolução do projecto.  

Ao concretizar este processo de envolvimento popular, o projecto visa dar resposta a 
múltiplas preocupações:  
- Ligação pedonal directa entre Praça e Escola;  
- Reforço do sistema arbóreo e permeabilidade dos solos;  
- Alteração do sistema viário, com redução de áreas destinadas à circulação automóvel 

e manutenção de circulação de autocarros;  
- Desenho de passagens de peões acessíveis a cidadãos com mobilidade condicionada;  
- Criação de espaços de jogo inter-geracionais e multifuncionais, fora do âmbito de um 

tradicional parque infantil;  
- Criação de espaços de esplanada junto dos cafés da praça;  
- Organização do sistema de lixos;  
- Concretização de extensas áreas de estar ao longo do jardim. 

  
Vêm as eleitas pela CDU na Assembleia de Freguesia de Arroios requerer que V. Exa. 
solicite formalmente à Presidente da Junta de Freguesia de Arroios informação das 
diligências realizadas com vista à realização do projecto.  

 

 

 

 
As eleitas pela Coligação Democrática e Unitária 

Anna Nemcova de Almeida 
Ana Luísa Martins Pereira Mirra 

Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda 


