CARLOS ARDISSON
 Nasceu em Lisboa há 44 anos, vive em união de facto, tem 2 filhos de
3 e 5 anos
 Frequentou o curso de Ciências do Desporto, licenciou-se em Gestão
de Marketing
 Exerceu durante 15 anos as funções de Delegado de Informação
Médica tendo recebido diversos prémios nacionais e internacionais
nas multinacionais onde desempenhou funções
 Presentemente dedica-se ao investimento em imobiliário
 Em 1992 visitou a Expo de Sevilha onde soube que Lisboa era
candidata à organização de um evento semelhante
 Após a atribuição da Expo a Lisboa foi conhecer em detalhe a zona
onde iria ser realizada a Exposição. A partir de 1993 passou a registar
em vídeo a zona, como era, a destruição do espaço e a construção.
Presentemente os vídeos foram passados para digital e já partilhou 2
na sua página de FB sobre a Freguesia tendo obtidos mais de 20000
visualizações e alcançado perto de 50000 pessoas. Mais vídeos estão a
ser preparados
 Em 2001 adquiriu casa na zona norte do Parque das Nações
 É desde 2002 administrador do seu condomínio
 Em 2013 foi candidato à Junta de Freguesia pela Plataforma de
Cidadania
 Acompanhou quase todas as Assembleias de Freguesia, tendo mesmo
criado um serviço para os moradores através da sua página a que
chamou ata ao vivo: resume e transmite em direto todas as
intervenções que ocorrem na assembleia.
 É o morador com mais intervenções na assembleia de freguesia

 Bateu-se pela defesa do espaço da freguesia, tendo apresentado
diversas propostas ao executivo e denunciado publicamente situações
de abandono/ falta de manutenção dos espaços da freguesia
 Deu várias entrevistas a vários meios de comunicação social: RTP, SIC,
Antena 1, Lusa, Visão, Expresso, Correio da Manhã, etc
 Participou no processo que levou à convocatória de uma assembleia
de freguesia extraordinária sobre a degradação do espaço público
 É sócio fundador da nova Associação de Moradores – ACIPN: A Cidade
Imaginada Parque das Nações, onde é Presidente da Mesa da
Assembleia ( solicitou suspensão do exercício de funções até às
eleições)
 Participou em diversos levantamentos que demonstraram o
abandono da manutenção do espaço público. Muitas dessas situações
reportadas através da ACIPN foram por isso reparadas.
 É vice-presidente do maior Clube da Freguesia, o Clube Desportivo
dos Olivais e Moscavide
 É defensor da preservação do legado da Expo 98
 A sua página de Facebook sobre a Freguesia é: Parque das Nações, por
Carlos Ardisson
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