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Bem no Coração de Lisboa

Há seis anos que a Freguesia de Santo António existe Bem
no Coração de Lisboa para fazer acontecer. Prova disso
são os projetos que temos vindo a desenvolver em prol das
Pessoas, onde temos vindo a adaptar a missão de cada um
às necessidades reais de quem aqui vive. Admito que este
crescimento, nem sempre, tem sido fácil. Tal como na vida, caímos,
levantamo-nos e acima de tudo aprendemos, todos os dias, a
fazer melhor.
Todo este trabalho só tem sido possível porque tenho ao meu
lado uma equipa empenhada, como uma família. E como todas
as famílias também nós temos os nossos problemas…, mas no
final do dia, tudo o que acontece é apenas para reafirmar a
nossa dedicação aos valores e ideais desta nossa GRANDE
FREGUESIA.
Eu acredito que todos queremos a mesma coisa: melhores escolas,
sítios seguros para os nossos filhos brincarem, soluções para os
problemas que temos no dia a dia, e talvez, quem sabe, um lugar
de estacionamento sem sermos multados pela EMEL….

Se todos trabalharmos em conjunto, prometo-vos que a Freguesia
sairá mais forte e melhor do que nunca. Só assim podemos
fazer mais e melhor. Mais, para todos aqueles que aqui vivem,
trabalham e nos visitam.
Vamos continuar a trabalhar e a dizer a verdade sem ceder ao
politicamente correto que nos deixa na posição de reféns em
vez de fazer o que está certo primeiro, que é trabalhar para as
Pessoas. Isso é o que Santo António merece, alguém que os põe
em primeiro lugar, que não desiste antes de fazer acontecer.
Porque tudo começa nas pessoas.

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António

Ouso projetar mais e novos desafios para a nossa freguesia já
no próximo ano. Tal como já fizemos em 2019 com a criação do
projeto de mobilidade escolar – PEDIBUS – ou mesmo com um
JARDINEIRO EM CADA JARDIM, onde cada jardim da Freguesia
de Santo António passou a ter um jardineiro responsável por
manter o espaço limpo e cuidado.
Sei que não consigo fazer nada sozinho, por isso tenho ao meu
lado uma equipa que não é escolhida porque me diz sim a tudo.
É uma equipa que me confronta, que vive esta FREGUESIA 24
horas por dia e não podia estar mais agradecido pelo esforço,
dedicação e (em alguns casos) sacrifício. A todos eles, o meu
OBRIGADO.
Acima de tudo permitem-me ajudar a produzir uma mudança
política positiva. Uma mudança para criar pontes entre as
diferenças, porque todos juntos podemos encontrar as fundações
comuns que faltam.
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Ação Social
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento
de Acção Social da Junta de
Comunicação
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2019
pela Ação Social da Freguesia de Santo António.
Está dividido por temas/ações estando neste serviço
todos os documentos e processos arquivados
relativos aos assuntos descritos ao dispor de
consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS
Os atendimentos são realizados presencialmente por
marcação às quintas-feiras no Centro Social Laura Alves
e às terças-feiras nos Serviços Centrais na Alexandre
Herculano. E através do telefone direto são realizados
atendimentos diários às situações de urgência que
são tratadas com a celeridade que o assunto obriga e
encaminhadas, articuladas com os serviços necessários.
Neste trimestre foram realizados um total de 178
atendimentos no âmbito do Regulamento de Apoios
Sociais da Freguesia e Fundo de Emergência Social da
Câmara Municipal de Lisboa. Temos também muitos
atendimentos relacionados com situações de habitação.
Através do projeto do Mundo a Sorrir - C.A.S.O onde
temos as 60 vagas disponibilizadas para a freguesia
ocupadas com utentes que estão a receber tratamentos
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dentários, 28 utentes já terminaram os seus tratamentos e
20 estão em processo de tratamento, estão ainda mais 3
utentes que se encontram à espera de próteses.

MERCEARIA SOCIAL VALOR
HUMANO
Na Mercearia Social VALOR Humano temos inscritos
agregados familiares que correspondem a cerca de 900
beneficiários, os apoios prestados vão desde os bens
alimentares, vestuário, bens para animais de estimação
(alimentação, vacinação, esterilização), produtos de
higiene e limpeza e diversos utensílios para a casa
(têxteis, cozinha, quarto, sala).

VASSOURAS & COMPANHIA
Diariamente realizamos no âmbito deste programa
o apoio ao nível da limpeza dos domicílios, higiene
pessoal, acompanhamento na aquisição de bens
e serviços (medicamentos, compras, cabeleireiro),
acompanhamento e transporte a consultas médicas,
exames, fisioterapia, entrega de refeições ao domicílio
e acompanhamento a passeios. Sendo também dada
resposta em casos de solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 7 colaboradoras,
3 motoristas e 1 coordenadora e é prestado apoio a um
total de 201 beneficiários mensalmente.
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Estamos ainda em processo de recrutamento pois
temos 3 colaboradores com baixa médica.
As pequenas reparações estão sinalizadas e foram
efetuadas 4 pequenas reparações em conjunto com
a Subunidade de Espaço Público, no entanto não
nos tem sido possível responder com a celeridade
necessária. Alguns dos pedidos efetuados estão fora
das nossas competências e fora do âmbito e formação
dos nossos colaboradores.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
Para além do cumprimento de todos os pressupostos
presentes no protocolo de delegação de
competências, que engloba apoio direto ao nível
de transportes, material de economato, pequenas
reparações, realizámos ao abrigo do artigo 4º
k) da LPCJ e do princípio da subsidiariedade, 3
intervenções junto de menores sinalizados da nossa
freguesia.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
Em articulação com a PSP realizámos: 59 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que nos chegam,

através do Serviço de Protecção Civil da CML,
acompanhámos 2 aberturas de porta com
socorro na área da Freguesia e efetuámos o
encaminhamento para as 4 pessoas que ficaram
desalojadas devido a um incêndio.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) / MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR) E POAPMC PROGRAMA OPERACIONAL
DE APOIO A PESSOAS MAIS
CARENCIADAS
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo
Doce, SA continuámos com a distribuição e recolha
dos donativos recebidos pelos PD de Algés e estes
donativos são encaminhados para a Refood Santo
António, assim como os beneficiários deste apoio.
No âmbito do POAPMC neste trimestre distribuímos
os seguintes alimentos: atum, sardinha em lata, feijão
em lata, grão em lata, esparguete, arroz, papa
de farinha láctea, marmelada, queijo flamengo,
pescada congelada, frango congelado, espinafre
congelado, brócolos congelados, mix de vegetais
congelados, leite UHT, tomate pelado, cereais de
pequeno-almoço a 20 agregados familiares em
parceria com a SCML.
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No âmbito do protocolo com a Associação
DariAcordar temos recolhido diariamente do
Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições
confecionadas, sobremesas e pão.

É composto por três gabinetes, um deles com
acessibilidade para pessoas com mobilidade
reduzida, um espaço dedicado às crianças,
uma copa e um wc adaptado para pessoas com
mobilidade reduzida.

ESPAÇO JÚLIA

É dada uma resposta integrada recebendo,
avaliando, sinalizando e encaminhando a vítima de
acordo com as suas vulnerabilidades e necessidades
sempre com base nos procedimentos operacionais
da PSP.

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António dos
Capuchos junto à entrada do Hospital Santo António
dos Capuchos inaugurado a 24 de julho de 2015
estando em pleno funcionamento desde as 08h do
dia 27 de julho de 2015.
Tem como área de intervenção a área da 1ª Divisão
do Comando Metropolitano de Lisboa e este Espaço
consagra uma resposta integrada dos serviços
policiais e de técnicos de apoio à vítima, 24h por
dia, 365 dias por ano.
Tem como objetivos a intervenção directa nas
denúncias de Violência Doméstica em articulação
com as diversas entidades com actuação no âmbito
da violência doméstica, nomeadamente, serviços
sociais de emergência, autarquias locais, unidades
de saúde familiar, segurança social e organizações
da sociedade civil, bem como a promoção de
atividades de carácter preventivo, informativo e de
sensibilização na comunidade local.
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Desde o início do ano já registámos 353
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo
Antonio é a segunda Freguesia com mais casos
registados.
No âmbito do Espaço Júlia, reunimos com o DIAP
e com o Departamento de qualidade da Polícia de
Segurança Pública.

REUNIÕES / EVENTOS
Realizámos diversas reuniões com várias entidades
parceiras, para articulação e trabalho de casos.
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa do
Subcomissário Tiago Fernandes, Chefe Dias, Chefe
António Lobo, a Santa Casa de Misericórdia de
Lisboa (SCML) com a Dr.ª Edna Vitorino – Diretora
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da SAD Boa Ventura; a Dr.ª Alexandra Vieira e Dr.ª
Ana Freitas, Assistentes sociais adstritas à Freguesia
de Santo António.
A USSAL participou no Magusto da Boa Vizinhança.
Tivemos reunião com a Sr.ª Presidente em exercício
da CPCJ Lisboa Centro, Dr.ª Marta Bita.
No dia 6 de novembro participámos na cerimónia
de entrega das habitações atribuídas pelo Programa
Habitar Centro Histórico.
Devido a alterações dos procedimentos relativos
a atribuição e acompanhamento do Fregueses
que recebem o rendimento social de inserção, a
Freguesia tem agora funções específicas nestas
temáticas sendo que os acordos de RSI são agora
assinados pela Coordenadora do Departamento.
Neste momento já assinámos 35 acordos.

Nomeadamente: Programa de Formação Violência
no Adulto Da Prevenção à Intervenção - 9 de
dezembro no Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Lisboa.
No dia 10 de dezembro - I Encontro sobre Violência
- NHACJR e EPVA do CHULC.
No dia 20 de dezembro entregámos 500 cabazes
de Natal a famílias carenciadas.

Inês Carrolo
Coordenação Ação Social

No dia 25 de novembro, recebemos no Espaço Júlia
a visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo
de Sousa e o Ministro da Administração Interna,
Eduardo Cabrita.
A 5 de dezembro recebemos também no Espaço
Júlia, uma delegação da Nações Unidas (UN
Women). Nesta comitiva estavam presentes o
Ministro do Interior da Sérvia e representantes do
Ministério da Justiça e da Igualdade de Género.
Fomos convidados a participar em vários eventos.
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.

10
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COMUNICAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do trabalho
desenvolvido pela Subunidade de Comunicação da
Freguesia de Santo António no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2019.
Apoiar a definição da estratégia de comunicação
da Freguesia de Santo António e assegurar a sua
implementação, de acordo com as linhas orientadoras
definidas;
Implementar a estratégia de consolidação da imagem e
identidade definida para a Freguesia de Santo António;
Produzir e gerir os conteúdos dos media digitais e
físicos da Freguesia, garantindo a exatidão e coerência
da informação, em conformidade com o Plano de
Comunicação global definido;
Assegurar a comunicação institucional com os media;

LEVANTE O SEU BILHETE*
NA SEDE E POLO DA FREGUESIA
*1 criança + 1 adulto
*LIMITADO AOS
LUGARES EXISTENTES

SEDE
Cc Moinho de Vento, 3
POLO
R. Alexandre Herculano, 46

Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de
comunicação, divulgação e imagem de suporte às
iniciativas desenvolvidas pela freguesia;
Desenvolver a conceção gráfica de suportes de
comunicação (físicos e digitais);
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Assegurar a atualização sistemática do Press Book de
notícias divulgadas nos órgãos de comunicação social com
referência direta à freguesia;
Calendarizar os eventos organizados pela Freguesia;
Disponibilizar informação pormenorizada sobre as
atividades, projetos e iniciativas da Freguesia, procurando
estabelecer os suportes digitais como plataformas de
comunicação interna e externa por excelência;
Gestão das Ocorrências submetidas via Portal, Email, APP e
Serviço de Atendimento.
De acordo com as competências acima descritas,
desenvolvemos os seguintes projetos:

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e paginação
do vigésimo primeiro número da Magazine Trimestral Santo
António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo a
resposta online aos fregueses;
- Publicação no site, sempre que solicitado, atendimento
online da freguesia, publiciações e avisos de cortes de
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trânsito;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional (www.
jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas de Notícias e
Agenda;
- Criação de novas áreas no site da freguesia: Protocolos.
Comunicados de Imprensa e Vídeos.

Comunicação institucional
com os media
- Acompanhamento da entrevista do Presidente da
Freguesia à revista Time Out (7 de outubro de 2019);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Ecopontos” (outubro de 2019);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Vila Alegria” (novembro de 2019);
- Comunicado de imprensa para Agenda Cultural de Lisboa
da exposição “O Mundo é quadrado” (novembro de
2019);
- Acompanhamento da visita do Presidente da República ao
Espaço Júlia (25/11/2019)
- Acompanhamento da entrevista do Presidente da
Freguesia de Santo António à RTP no Dia da Violência
Doméstica (25/11/2019).

Comunicação interna e externa

- Criação e envio de emails-convite para os Colaboradores
da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para colaboradores via
mailchimp;
- Criação e envio da informação da Vacina da Gripe a
todos os Colaboradores da Freguesia;
- Criação e envio da informação sobre o micro-ondas na
Alexandre Herculano para Colaboradores da Freguesia;
- Partilha da agenda semanal da freguesia no facebook;
- Edição de conteúdo e envio da Agenda Santo António
(enviada semanalmente, às segundas-feiras) para os
Colaboradores, Executivo e Fregueses da Freguesia de
Santo António, onde é possível ter acesso às iniciativas e
eventos que decorrem nessa semana na freguesia. Até à
data 305 subscritores recebem as novidades da freguesia e
neste trimestre foram enviadas 11 newsletters;

Gestão das Ocorrências Problemas
na Minha Rua
– Monitorização e acompanhamento diário das
ocorrências que chegam por parte dos fregueses, seja via
site “Problemas na Minha Rua”, Chat Online, Facebook
ou email (comunicacao@jfsantoantonio.pt ou info@
jfsantoantonio.pt) e ainda APP Santo António. Os pedidos
são analisados e categorizados por departamentos,
sendo os mesmos reencaminhados ou dados a conhecer,
diretamente, aos coordenadores de cada área a que se
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refere a ocorrência. Há o cuidado de dar uma resposta
com o ponto de situação aos fregueses de que recebemos
o pedido e que o mesmo foi reencaminhado para o
departamento competente (ou reencaminhado para a CML
quando extravasa a competência da freguesia) e quando a
ocorrência recebe uma nota de execução completa.
- Números do Trimestre:
Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” :
Total de ocorrências registadas (nº de ocorrências abertas e
fechadas): 49
Total de ocorrências finalizadas: 26
Via GOPI (CML):
Total de ocorrências registadas (nº de ocorrências abertas e
fechadas): 135
Total de ocorrências finalizadas: 81
Ocorrências em execução: 54
Via APP:
Desde o dia 23 de fevereiro de 2017, altura de lançamento
da APP, até ao dia 2 de dezembro atingimos as 966
ocorrências finalizadas e estão 16 ocorrências em
execução. Um total de 982 ocorrências registadas via APP
Santo António. 579 utilizadores registados na APP Santo
António.
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Criação, design, produção e
divulgação de peças para suporte
às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia
- Desenvolvimento da conceção gráfica (suportes físicos
e digitais), coordenação da distribuição de cartazes nos
locais de estilo da Freguesia, distribuição de flyers (porta-aporta), reportagem fotográfica e elaboração de notícias;
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos 27
locais de estilo da Freguesia: Eleições Legislativas – Locais
de Voto / Eleições Legislativas – Transporte / Eleições
Legislativas – Resultados / Contos com Memória (10
outubro) / Exposição “Mamíferos do Japão , Um
Deslumbramento Riscado” / Jogo Portugal vs Luxemburgo
/ Teatro “Branca de Neve” / Ciência na BACS Júnior:
“Vamos juntar e separar as cores” / Tarde de Fados: João
Loy / Passeio Sénior: Golegã / Exposição: “Animais do
Jardim Zoológico” / Magusto na Praça da Alegria /
Contos com Memória (14 novembro) / Canto do Conto:
“Contos às Cores” / Ciência na BACS Júnior: “só materiais
à minha volta” / Ciência na BACS: “Plasticus maritimus uma
espécie invasora” / Inscrições Cabaz de Natal / Inscrições
Programa Voluntariado Jovem “Fazer Santo António” /
Inscrições Férias Natal / Inscrições Férias Natal Bússola /
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Vila Alegria – Mercado de Natal / Stand Up com Jorge
Mourato “Sincera.Mente” / Contos com Memória (12
dezembro) / Canto do Conto: “O peixe” / Festa de Natal
da Freguesia: Cinema São Jorge / Ciência na BACS Júnior:
“Brincando com o Som”;
- Criação de flyer “Magusto”;
- Conceção e produção de placa em pedra para o Jardim
Alfredo Keil;
- Criação da imagem gráfica do copo reutilizável da
Freguesia;
- Criação e conceção de íman magnéticos para carrinhas
da Freguesia;
- Criação da imagem gráfica, flyer, ficha de inscrição,
folheto informativo com horários e respetivo programa das
Férias de Natal;
- Criação da imagem gráfica, flyer, ficha de inscrição,
folheto informativo com horários e respetivo programa das
Férias de Natal da Bússola;
- Criação de flyer “Sincera.mente”;
- Criação da imagem gráfica dos vouchers para Stand Up
“Sincera.mente”;
-Criação da imagem gráfica, elaboração das
convocatórias, criação das etiquetas identificativas para
formação da Freguesia;
- Criação da imagem gráfica e produção de flyer para o
evento “Vila Alegria”;
- Criação de placas de Aviso de Reabilitação do Jardim do

Torel;
- Criação da imagem gráfica do programa “Um Jardineiro
em cada Jardim”;
- Criação e produção de tshirts e sweats para o serviço de
Espaços Verdes, Manutenção e Espaço Público;
- Criação e produção de sweats para o Programa de
Voluntariado Jovem “Fazer Santo António”;
- Criação de flyer “Festa de Natal da Freguesia”;
- Criação de flyer “Circo de Natal”;
- Criação da imagem gráfica e produção de cartazes para
o evento “Vamos Cantar as Janeiras” da 22ª Esquadra da
PSP do Rato e da Boa Vizinhança;
- Criação da imagem gráfica, conceção e produção de
etiquetas para presentes de Natal da Educação;
- Criação e produção do calendário da Freguesia 2020;
- Criação e produção da agenda da Freguesia 2020;
- Criação e produção de guarda-chuvas para o Cabaz de
Natal da Freguesia;
- Arranjo gráfico de todos os Relatórios Trimestrais;
- Layout das Opções do Plano de 2019.

Outros
- Acompanhamento, elaboração de conteúdos e layout
gráfico das candidaturas à Autarquia do Ano de 2019;
- Plano de distribuição de Magazines da Freguesia;
- Pré-produção e produção dos vídeos da freguesia:
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CINEMA SÃO JORGE
16 de dezembro 21h
Fadista Mel

acompanhada por Jorge Carrreira, Sandro Costa e Tó Neto

Coro |Conjunto de Sopros | Cojunto de Cordas
do Newington College da Austrália

Vila Alegria; Programa de Voluntariado “Fazer Santo”;
Requalificação dos Jardins; Formação; Férias Natal; Férias
Natal Bússola e Festa de Natal;
- Acompanhamento e reportagem das obras de
requalificação do Jardim do Torel;
- Acompanhamento da Reunião Pública Descentralizada
da Câmara Municipal de Lisboa, no Anfiteatro da Escola
Básica e Secundária Passos Manuel – 2 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem da inauguração Expo
BACS – “4CantosDoMundo: Mamíferos do Japão – Um
Deslumbramento Riscado” – 3 de outubro;
- Acompanhamento das Eleições Legislativas – 6 de
outubro;
- Acompanhamento da Assinatura do Protocolo entre
a Freguesia e o Rotary Clube de Lisboa Centro – 9 de
outubro;
- Acompanhamento e reportagem na BACS da iniciativa
Contos com Memória – 10 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem na BACS da iniciativa
Canto do Conto “O lobo que…” – 10 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem do Jogo Portugal vs
Luxemburgo (Estádio José Alvalade) – 11 de outubro;
- Reportagem fotográfica da 6ª Parada de Automóveis
Antigos (Av. Liberdade) – 13 de outubro;
- Reportagem fotográfica Ciência na BACS – “Vamos
juntar e separar as cores” – 17 de outubro;
- Reportagem fotográfica e acompanhamento da
Campanha de Ecopontos – Limpeza Urbana – 17 e 23 de
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outubro;
- Reportagem fotográfica da Ação da Limpeza Urbana
com a Polícia Municipal nos Ecopontos Barata Salgueiro –
25 de outubro;
- Reportagem fotográfica do Fado na Rua – Largo da
Anunciada – 27 de outubro;
- Recolha de informação para o Concurso Autarquia do
Ano;
- Reportagem fotográfica do simulacro na EB1/J.I São José
organizado pela CML e Prot.Civil – 30 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem dos trabalhos de
requalificação dos canteiros na Rua Alexandre Herculano;
- Reportagem fotográfica da pintura do gradeamento do
Jardim do Torel;
- Reportagem e acompanhamento da inauguração da
Exposição de Pedro Salvador Mendes – 7 de novembro;
- Acompanhamento, recolha de conteúdos e reportagem
fotográfica do Passeio Sénior à Golegã – 7 de novembro;
- Divulgação da iniciativa “Magusto Beirão – Casa do
Concelho de Gouveia” – 9 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Assinatura Protocolo Quercus – 11 de novembro;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do Magusto
da Freguesia – Praça da Alegria – 11 de novembro;
- Reportagem fotográfica e acompanhamento da Ação
Sensibilização dos Ecopontos no Largo Rato com a
Limpeza Urbana – 12 de novembro;
- Reportagem fotográfica da iniciativa Contos com
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Memória na BACS – 14 de novembro;
- Reportagem fotográfica da iniciativa Canto do Conto na
BACS – “O vento leva…” – 14 de novembro;
- Reportagem fotográfica “A Terra Treme” – 15 de outubro;
- Reportagem fotográfica Ciência na BACS Júnior – 21 de
outubro;
- Reportagem fotográfica Ciência na BACS – 22 de
outubro;
- Acompanhamento e reportagem da visita do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Espaço Júlia –
Dia da Violência Doméstica – 25 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem da visita do Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Mercado de
Natal do Rato – 26 de outubro;
- Acompanhamento e reportagem do início Vila Natal – 30
de outubro;
- Acompanhamento da entrega de 726 quilos de papel
no âmbito do programa “Papel por Alimentos” promovido
pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Campanha de Sensibilização Dejetos Caninos – em
conjunto com os serviços de Educação e Limpeza Urbana
da Freguesia;
- Reportagem fotográfica do teatro “Quebra Noz” para as
Escolas da Freguesia na UACS – 4 de dezembro;
- Acompanhamento e reportagem da visita do Ministro do
Interior da Sérvia ao Espaço Júlia – 5 de dezembro;
- Reportagem do Espetáculo Stand Up do Jorge Mourato

no Capitólio – 10 de dezembro;
- Reportagem do Sarau de Natal da Bússola – 13 de
dezembro;
- Acompanhamento e reportagem da Formação da
Freguesia – 14 de dezembro;
- Acompanhamento e reportagem da Festa de Natal da
Freguesia – Cinema S. Jorge – 16 de dezembro;
- Reportagem das Festas de Natal das Escolas da Freguesia
– Cinema S. Jorge – 17 de dezembro;
- Acompanhamento e reportagem das Férias de Natal
Cultura, Bússola e Educação;
- Reportagem da iniciativa Ciência na BACS – 19 de
dezembro;
- Acompanhamento e registo fotográfico da entrega dos
Cabazes de Natal da freguesia;
- Colocação online dos procedimentos concursais da Junta
de Freguesia de Santo António;
- Reportagem do Circo de Natal da freguesia – 22 de
dezembro.
Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
E PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2019 pelo serviço de
Cultura e Desporto da Freguesia de Santo António.

Cultura
Outubro
Geocaching:
Mais uma vez a Biblioteca foi palco de algumas apresentações
de filmes sobre a prática de Geocaching em vários países.
Ciência na Bacs:
Nesta sessão o Instituto Bento Rocha Cabral, juntamente com as
crianças, ensinou a “juntar e a separar as cores”.
Canto do Conto::
Mais uma vez estivemos nas várias Creches da freguesia e
nos Jardins de Infância das escolas. Houve também mais um
Canto do Conto na Biblioteca, onde pais e crianças fizeram as
atividades.
Exposição::
A Biblioteca acolheu mais uma exposição, esta de desenhos de
animais de fauna japonesa do artista João Carvalho.
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Fados na Anunciada:
Final de tarde no Largo da Anunciada, onde se juntaram os
moradores, amigos e artistas. Para ouvir fados. Uma noite
sem chuva onde todos recordaram,n o Largo da Igreja,
cantaram e aplaudiram.
Novembro
Ciência na Bacs:
Nesta sessão, o Instituto Bento Rocha Cabral, juntamente
com as crianças, “viram os materiais à sua volta e a sua
composição”.
Canto do Conto:
Mais uma vez estivemos nas várias Creches da freguesia e
nos Jardins de Infância das escolas. Houve também mais um
Canto do Conto na Biblioteca, onde pais e crianças fizeram
as atividades, com o Livro “O Sr. Folha”.
Contos com Memória:
Durante a tarde os seniores ouviram poemas e histórias.
Aqui falam e riem das suas histórias todos juntos, num
ambiente familiar rodeado de livros.
1 Livro 1 cientista:
Aqui a Bióloga Ana Pêgo mostrou na BACS o que de pior
se pode encontrar no Oceano.
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Exposição:
"Animais do Zoo" é a exposição deste mês, um conjunto
de desenhos em grafite. O artista Pedro Salvador Mendes
desenhou alguns dos animais existentes no Jardim
Zoológico de Lisboa.
Geocaching:
Mais uma vez a Biblioteca foi palco de algumas
apresentações de filmes sobre a prática de Geocaching em
vários países.
Passeio Sénior:
Neste dia rumámos à Golegã, à Feira Nacional do Cavalo,
onde 150 seniores visitaram a feira e os cavalos que tanta
alegria e cor dão às ruas.
O almoço foi perto do Castelo de Almourol e voltámos à
Golegã para assistir a uma prova de cavalos. O regresso a
Lisboa foi feito num ambiente de alegria e convívio.
São Martinho:
O São Martinho ajudou e não choveu no Jardim da Praça
da Alegria. Durante a tarde os fregueses apreciaram
o renovado jardim, provaram o porco no espeto e as
castanhas oferecidas pela freguesia.
Vila Alegria:
O Jardim da Praça da Alegria vai receber um Mercado de

Natal e no dia 30 será a inauguração das iluminações de
Natal para a freguesia.
Dezembro
Ciência na Bacs:
Nesta sessão o Instituto Bento Rocha Cabral, juntamente
com as crianças, vai dar “a conhecer o som…”.
Canto do Conto:
Durante a tarde os seniores ouviram poemas e histórias.
Aqui falam e riem das suas histórias todos juntos, num
ambiente familiar rodeado de livros e de decoração de
Natal.
Exposição:
Quatro Cantos do Mundo, o Mundo é Quadrado, nesta
exposição da artista Telma Costa podemos ver ilustrações
de várias atrocidades que o Homem inflige aos animais.
Stand Up:
No dia 10 de dezembro, a Freguesia convida os seus
fregueses a assistirem a um espetáculo no Capitólio. Aqui
podem rir com as improvisações do artista Jorge Mourato.
Festa de Natal:
No dia 16 de dezembro a Freguesia faz a sua festa de
Natal para todos os fregueses. O São Jorge vai receber
uma Orquestra da Austrália e haverá um intercâmbio entre
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o Fado e a Orquestra. Aqui convidamos todos a celebrar
o Natal num ambiente familiar e acolhedor, ao som de
músicas de Natal, onde no final será servido chocolate
quente.
Formação para funcionários:
No dia 14 de dezembro, a Xuventude da Galiza é palco
da formação dos funcionários, aqui vão ser feitos exercícios
de “enpowerment”, os funcionários vão conviver entre si e
conhecerem alguns projetos da sua freguesia
Férias de natal:
As crianças inscritas nas férias de Natal fazem visitas a
Museus, como o Museu do Dinheiro, Museu dos Seguros.
Este ano levamos as crianças às exposições dos “Puns”,
“Pop Art”, “Circo”, “Harry Potter”. Vamos visitar a Vila Natal
em Algés, vamos ao circo, ao cinema.
Circo:
No dia 22 de dezembro, a Freguesia convida as famílias
de Santo António a levarem as suas crianças ao Circo no
Coliseu. Mais uma tarde de encanto e alegria para os
pequenos e graúdos.
Projecto Bússola:
No final do semestre passado, estivemos presentes numa
atividade no cinema São Jorge: Motel X nos “Sustos
Curtos” que tinha como finalidade mostrar algumas curtasmetragens.
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Realizou-se também uma atividade solidária com objetivo
de melhorar o planeta, e os jovens em conjunto com os
monitores foram para o Jardim do Torel recolher as beatas
do chão para uma garrafa de plástico, em que no final
reciclou-se tudo. Dentro desta temática do ambiente,
participámos também na greve climática geral que teve
início no Cais do Sodré, e durante a semana estivemos a
realizar cartazes com as seguintes frases: “Não há planeta
B”, “Não há exploração”, “Salvem o Planeta”, “Não
façam de nós a última geração”, entre outras.
Neste trimestre o Projeto Bússola realizou as seguintes
atividades: apoio ao estudo, dinâmicas de grupo, jogos de
estimulação (raciocínio, cálculo, atenção e concentração)
assim como a estimulação de diversas competências como
e.g.: criatividade, escrita, motricidade fina e memória.
No final deste trimestre, cumprimos muitas das coisas que
planeámos. Durante os vários meses os jovens mantiveram
uma rotina, em que tinham cerca de uma hora de apoio
ao estudo por dia, destinada à realização dos trabalhos
de casa ou trabalhos de grupo e também esclarecimento
das dúvidas/dificuldades. Neste espaço eram revistos
através de esquemas e resumos, os conteúdos dados nas
suas disciplinas principais (Matemática, Português, Ciências,
Físico-Química, Inglês, Francês, História, Geografia).
E sempre que foi necessário foram dadas fichas para
poderem praticar as matérias que já tinham dado.
Tivemos a possibilidade de colaborar com uma professora
da freguesia e todas as sextas-feiras cerca de 1h/1h30
todos os jovens puderam tirar dúvidas de Matemática/
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Ciência ou fazer alguma ficha de revisão. Depois do apoio
ao estudo e pelo menos uma vez por semana, tínhamos
um dia dedicado aos jogos de estimulação e.g: raciocínio
e cálculo -Jogo do 24; atenção e concentração - Doble;
atenção, perceção e matemática - Bingo, entre outros. Dois
dias por semana designamos de dias livres para os jovens
puderem fazer atividades que gostam (Playstation, Sing
Star, jogos e etc…)
Durante as duas primeiras semanas de outubro foram
realizadas atividades de expressão artística e realizaram-se
alguns materiais escolares como marcadores de páginas, e
copos para colocar os lápis e canetas.
No dia 4 de outubro marcámos presença na exposição
sobre os Mamíferos do Japão - Um Deslumbramento
Riscado, exposta na Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna
(BACS) pelo artista João Carvalho.
Nas duas últimas semanas de outubro preparou-se material
de decoração de Halloween (chupas fantasmas, morcegos,
caveiras, fantasmas, balões, cartolinas com desenhos) e
os nossos jovens em conjunto com os monitores realizaram
toda a decoração do Espaço Bússola, desde colocar
teias, a pendurar fantasmas. Os monitores prepararam um
espaço com intenção de ser uma “sala assombrada”, e no
dia 31 de outubro realizou-se a Festa de Halloween, num
momento de convívio e de partilha.
No mês de novembro fomos à Biblioteca Cosmelli
Sant’Anna e em conjunto com os cientistas do Instituto Bento
Rocha fez-se uma atividade de ciência. Este projeto realiza

atividades uma vez por mês, sempre na terceira quinta-feira
do mês. Devido aos bons feedbacks pretendemos continuar
a participar neste projeto.
Durante o mês de novembro, todas as sextas-feiras foi o
dia do cinema (após o apoio ao estudo) e em conjunto
escolhíamos um filme. Para além destas atividades fomos
fazendo também jogos de tabuleiro, desenhos e pinturas.
Durante a primeira semana do mês de dezembro o Estúdio
estará a preparar o Sarau, que irá acontecer no dia 13
de dezembro, onde todos os jovens irão fazer uma
pequena demonstração das coisas aprendidas ao
longo destes meses. Os jovens do Projeto Bússola
também irão preparar algo para apresentar a todos
os jovens e pais.
No dia 17 de dezembro fechamos o ATL Bússola
e no dia 18 começamos as Férias de Natal, que
incluirá diversas atividades, entre elas: visita ao
Museu do Dinheiro, ateliers de expressão artística,
exposição do Harry Potter, no Pavilhão do
Conhecimento, cinema, circo e visita ao PopArt.
Também no dia 19 iremos participar na atividade de
Ciência na Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna
tal como aconteceu no dia 21 de novembro.

a decorrer com uma boa dinâmica, com crianças
assíduas e interessadas. Todas as terças e quintas os
nossos alunos aprendem mais um pouco de música.
O ballet e a dança continuam a fazer as delícias dos
pequenos dançarinos. Todas as segundas e quartas,
o estúdio fica repleto de movimento e música.
No que diz respeito às atividades de desporto
continuamos com as aulas de esgrima, onde jovens
e adultos fazem duelos que inspiram os filmes
antigos.
O boxe, para os jovens e adultos, continua com
uma enorme adesão, a camaradagem entre homens
e mulheres é imensa e a ajuda em superar os
exercícios acontece todos os dias.

Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Desporto, Dinamização
do Espaço Público e Prevenção de
Comportamentos de Risco

Estúdio Bússola
As aulas de viola, guitarra e de dança continuam
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2019 pelo Serviço de
Educação da Freguesia de Santo António.
De acordo com as diversas competências delegadas
à Junta de Freguesia de Santo António, realizámos:

Requalificação / Manutenção /
Limpeza
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas f),
o) e ii), foram realizadas manutenções nas escolas da
Freguesia:
- Manutenção em algumas torneiras na cozinha da
Escola de EB1/JI São José;
- Desentupimento de algumas casas de banho da EB1/
São José;
- Colocação de redes nos urinóis das casas de banho
da EB1/JI São José;
- Manutenção da casa de banho da Associação de
Pais;
- Colocação de algumas pedras da calçada no recreio
da Escola de EB1/JI São José;
- Colocação de uma campainha na sala do CAF/
AAAF da EB1/JI São José;
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- Colocação de um holofote na entrada principal da
sala do CAF/AAAF da EB1/JI São José;
- Fixação de cortinados na sala do CAF/AAAF da
EB1/JI São José;
- Aquisição de móvel/lavatório para a sala do CAF/
AAAF da EB1/JI São José;
- Fixação de móveis na sala do CAF/AAAF da EB1/JI
São José;
- Manutenção das portas das casas de banho da EB1/
São José;
- Arranjo e colocação de armaduras de incêndio nos
corredores na EB1/JI São José.

Entrega de materiais nas escolas
Apoios
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias locais
no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega de castanhas nas escolas;
- Entrega de frutas bebíveis;
- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/JI São
José;
- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/ Luísa
Ducla Soares;
- Aquisição de prendas de Natal;
- Entrega de copos feitos com cana-de-açúcar para
magusto.
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Atividades nas Escolas
- Realizou-se uma atividade de Simulacro nas escolas
da Freguesia organizado pela CML e Proteção Civil;
- Realizou-se a iniciativa a nível nacional “A Terra
Treme”;
- Magusto nas Escolas;
- Iniciou-se as aulas de Yoga nas AAAF das escolas
EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla Soares;

Interrupção Letiva de Natal
Para além da competência da Junta de Freguesia em
apoiar e responder às necessidades das famílias nas
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) e
na CAF (Componente de Apoio à Família) após horário
letivo, irá realizar-se a interrupção letiva referente ao
período de Natal.
̵
Esta interrupção letiva irá decorrer entre os dias 18
de dezembro e o dia 3 de janeiro de 2020, sendo
o horário do CAF das 8h às 18h30. Durante esta
interrupção foram planeadas diversas atividades, que se
realizaram em ambiente escolar e outras no exterior da
escola. Estimamos que frequentem a CAF neste período
cerca de 150 crianças das escolas da nossa Freguesia
(EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla Soares).

Atividades realizadas dentro do espaço físico da
Escola:
- Atelier de plástica;
- Sessão de cinema;
- Hora do conto;
- Jogos de exterior;
- Brincadeira livre;
- Atelier de culinária.
Atividades realizadas fora do espaço físico da Escola:
- Brincadeiras e jogos no Jardim do Torel;
- Circo de Natal;
- Teatro Politeama – “A Rainha do Gelo”;
- Parque de Insufláveis Toyland;
- Reino de Natal – Sintra;
- Quinta Pedagógica;
- Exposição “Harry Potter”;
- Cinema;
- Parque de Diversões Micolândia;
- Pavilhão do Conhecimento;
- Piscinas;
- Cinema.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Foram solicitados Orçamentos:
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- Orçamento para a limpeza diária das salas do CAF/
AAAF;
- Orçamento para limpeza geral anual das Escolas
da Freguesia (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla
Soares);
- Orçamento para entrega mensal de produtos de
limpeza nas escolas;
- Orçamento para transporte das atividades de CAF/
AAAF e Escolas para o ano de 2020.
Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
- Informação de Ação de Sensibilização;
- Informação para Placas de PVC identificadoras de
WC e Sala de CAF;
- Informação para aulas de Yoga para o Jardim de
Infância nas Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa
Ducla Soares);
- Informação para Placa com Seta para Sinal do
Programa “Parar, Despedir & Seguir”;
- Informação para abertura de procedimento concursal
na categoria de Assistente Técnico;
- Informação para abertura de procedimento concursal
na categoria de Assistente Operacional;
- Informação para abertura de procedimento concursal
na categoria de Técnico Superior;
- Informação para aquisição de batas para Auxiliares
das Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla
Soares);
- Informação para som para as festas de Natal das
Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla Soares);
- Informação para promotoras para as festas de Natal
das Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla
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Soares);
- Informação para aquisição de televisores para as salas
do CAF/AAAF das Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI
Luísa Ducla Soares);
- Informação para aquisição de cacifos para o CAF/
AAAF da Escola de São José.
Foram realizadas reuniões:
- Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e da
EB1/JI S. José;
- Coordenador Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Coordenadora Escola EB1/JI S. José;
- Auxiliares das Escolas EB1/JI São José e EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Reuniões de júri de concursos públicos da Freguesia de
Santo António de Lisboa;
- Diversas reuniões com o empreiteiro da obra da Escola
EB1/JI São José;
- Reunião com o Diretor do Agrupamento de Escolas para
assinatura dos protocolos do CAF e do AAAF das escolas
da Freguesia;
- Reunião com o Diretor do Agrupamento, com a
Proteção Civil, com os Sapadores de Bombeiros e com
as coordenadoras dos estabelecimentos escolares,
relativamente ao simulacro organizado pela CML e a
Proteção Civil;
- Reunião de apresentação do projeto “Formação de
Líderes Transcendentais”;
- Reunião de Apresentação do projeto “Iniciativa
Educacional Coração de Criança”;
- Reunião com o Departamento de Desporto da CML;
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- Reunião com o representante da empresa de
transportes Vencere;
- Reunião com o representante da empresa de limpeza
Interlimpe;
- Visita/Reunião à obra da nova escola Luísa Ducla
Soares.
Foram elaboradas Planificações:
- Quinzenais de CAF e AAAF;
- Férias de Natal CAF e AAAF;
- Relatório mensal com os dados e avaliação do
funcionamento dos CAF/ AAAF para a CML.

Elaborado o Orçamento Anual para o ano de 2020;
Elaborado o Plano de Ação Anual da Educação para
2020.
Raquel Almeida
Coordenação Educação

Foram emitidos os recibos de pagamento das AAAF e
da CAF de ambas as Escolas;
São elaborados mapas com os pagamentos dos alunos
que frequentam as ACF e AAAF;
Foram elaboradas fichas de inscrição para interrupção
letiva de Natal;
Elaboração de mapas das saídas dos alunos nas
interrupções letivas;
Colocação de publicações no Diário da República de
concursos públicos da Freguesia de Santo António de
Lisboa;
Preparação da Campanha de Sensibilização “Apanhe
os dejetos caninos” com os alunos das escolas;
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ESPAÇOS VERDES
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2019 pela subunidade de
Gestão e Manutenção de Espaços Verdes da Divisão
de Intervenção da Freguesia de Santo António.
As competências desta subunidade incluem a
manutenção de espaços verdes e manutenção de
arvoredo, sendo desenvolvidas tendo em atenção as
boas práticas previstas nos Regulamentos Municipais
em vigor.
Ao nível da gestão e manutenção de espaços verdes, os
trabalhos desenvolvidos incluem:
- Sacha e monda manual;
- Manutenção de relvados;
- Poda de arbustos e herbáceas;
- Programação e manutenção do sistema de rega;
- Deservamento mecânico de caminhos de espaços
verdes;
- Limpezas gerais dos espaços verdes e seus caminhos,
incluindo recolhas de RSU, papeleiras, deposito de
dejetos caninos;
- Limpeza e remoção de lagos incluindo resíduos e
folhas.
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A Freguesia tem sob a sua gestão 21320 m2 de
espaços verdes cuja manutenção foi transferida
pela Reforma Administrativa em março de 2014 e
a manutenção do Jardim do Instituto Gama Pinto já
anteriormente protocolado.
Os espaços verdes sob gestão da freguesia, incluem os
seguintes jardins e canteiros:
- Rua das Amoreiras (canteiros);
- Escola E.B.1 São José (canteiros);
- Escola Ducla Soares (canteiros);
- Jardim Alfredo Keil;
- Jardim Camilo Castelo Branco;
- Jardim do Torel;
- Jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras);
- Jardim do Largo da Andaluz;
- Jardim do Largo Jean Monet;
- Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca (canteiros);
- Travessa do Fala-Só (canteiros);
- Jardim da Travessa do Noronha;
Incluído ainda nas competências da subunidade
de espaços verdes, está a gestão e manutenção de
arvoredo da freguesia.
Assim, com a reforma administrativa foram transferidas
para gestão da freguesia um património natural de mais
de 1969 árvores em caldeira (excluído o arvoredo
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em espaço verde), estando a freguesia responsável
pela manutenção dos seguintes serviços de gestão do
arvoredo:
- Podas em todo o arvoredo público da Freguesia (em
caldeira e espaços verdes);
- Abate de arvoredo em espaços verdes;
- Sacha de caldeiras;
- Arranque de cepos em espaços verdes;
- Plantação de arvoredo em espaços verdes;
- Eliminação de pragas em arvoredo;
- Correções de tutorarem de árvores em caldeira e
espaços verdes;
- Rega de arvoredo em caldeiras e espaços verdes.
Foram dessenvolvidas no trimestre em causa as
seguintes atividade:

Gestão e manutenção
de Espaços Verdes
- Requalificação da fonte do lago do Jardim das
Amoreiras;
- Instalação de lâmpada fotovoltaica na fonte do Jardim
do Torel;
- Manutenção e limpeza de Espaços Verdes através
de atividades já referidas e que incluem a remoção de
resíduos, sacha e monda de canteiros, corte de sebes,
podas de arbustos e corte de relvados;

- Finalização da requalificação do Jardim do Torel,
incluindo instalação de novo sistema de rega, mudança
de mobiliário urbano, instalação de tapete de relva e
implementação de novos elementos arbóreos;
- Reparação do gradeamento e de outros elementos
construtivos do Jardim do Torel, a saber:
- Reparação e pintura dos portões de entrada; dos
postes de luz; da fonte superior; dos gradeamentos
pequenos de delimitação das plantações do jardim; dos
gradeamentos grandes entre os muros; de alguns muros
junto à Escola Básica de São José;
- Requalificação do Parque Infantil do Jardim do Torel;
- Limpeza e pintura do gradeamento da Praça da
Alegria;
- Requalificação dos eixos arborizados da Rua
Alexandre Herculano, nº 50;
- Requalificação do lago da Praça da Alegria;
- Requalificação dos eixos arborizados da Rua das
Amoreiras, bem como a instalação de área canina;
- Contratação de mais 3 jardineiros para
implementação do plano eleitoral “Um jardineiro em
cada jardim”;
- Realização de limpeza – incluindo poda e abate,
quando necessário - de eixos arbóreos e a aplicação
de vedação de proteção para canteiros sitos na
Freguesia de Santo António;
- Estudo preliminar para instalação de pérgola no
Jardim do Torel;
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Gestão e Manutenção de Arvoredo
- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção e
realização das consequentes diligências para a
realização dos relatórios de avaliação de estado
fitossanitário;
- Trabalhos de manutenção de arvoredo de pequeno
porte com remoção de ramos secos e remoção de
pequenos ramos que constituem um obstáculo à
passagem de peões ou de viaturas e limpeza de
resíduos e espécies infestantes em caldeiras;
- Poda das ruas Rosa Araújo, Rodrigo da Fonseca,
Rodrigues Sampaio e Luciano Cordeiro;
- Poda pontual de árvore Jacaranda mimosifolia da Rua
Barata Salgueiro;
- Fiscalização das intervenções realizadas no arvoredo
em coordenação com o serviço de arvoredo da CML;
- Levantamento de árvores para possível abate;
- Conserto de contador do Jardim Camilo Castelo
Branco.

desempenhar na manutenção dos Espaços Verdes;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana da
Freguesia para a recolha de folhas em áreas adjacentes
e inseridas nos espaços verdes;
- Reuniões para cessar sistema de rega automático em
alguns lugares devido às chuvas.

Vitor Sequeira
Coordenação Espaços Verdes

Reuniões realizadas
- Reuniões de planeamento de atividades a
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MANUTENÇÃO
E ESPAÇO PÚBLICO

MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
outubro a dezembro de 2019 pela subunidade
de Manutenção de Espaço Público da Divisão de
Intervenção da Freguesia de Santo António.
As competências da subunidade de manutenção de
espaço público incluem a intervenção e manutenção
em diferentes áreas nomeadamente:
- Manutenção de pavimentos pedonais com
trabalhos de calcetamento;
- Manutenção de placas toponímicas;
- Manutenção e substituição de mobiliário urbano
e elementos em espaço público como bancos,
pilaretes e baias, chafarizes e fontanários;
- Conservação e reparação de sinalização vertical e
horizontal;
- Criação, requalificação e manutenção de parques
infantis;
- Realização de requalificações, manutenção
e reparações nos equipamentos sob gestão da
Freguesia;
Esta subunidade desempenha ainda funções de
apoio e colaboração com outras subunidades
nomeadamente na realização de pequenas

reparações nos equipamentos sob gestão das
subunidades de Ação Social e Educação, e na
colaboração com meios em intervenções no âmbito da
Proteção Civil.
Adicionalmente a subunidade de Manutenção e Espaço
Público é responsável pela gestão, coordenação de
equipas e fiscalização dos projetos de requalificação de
Espaço Público e Património previstos pela celebração
do Protocolo de Delegação de Competências entre a
Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de Santo
António.

Atividades Desenvolvidas
- Requalificação do asfalto nos passeios da Praça da
Alegria e a fim de melhorar as condições;
- Reparação da iluminação na CPCJ;
- Pintura das seguintes passadeiras:
- 2 passadeiras no cruzamento entre a Rua Rodrigues
Sampaio com Rua Barata Salgueiro;
- 1 na Rua Padre Luís Aparício esquina com a Rua
Luciano Cordeiro;
- 2 no cruzamento da Rua Bernardino Ribeiro esquina
com a Luciano Cordeiro;
- 1 na Travessa do Rosário, em frente ao nº 33, esquina
com a Rua da Alegria;
- 1 na Rua do Telhal;
- 1 em frente ao Centro Social Laura Alves;
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- 1 na Rua Santo António dos Capuchos;
- 1 na Rua Mãe d´água;
- 1 na Travessa do Rosário;

e fissuração que por consequência provocam
infiltrações, humidade/aparecimento de manchas
nas superfícies internas;

- Requalificação da escadaria do Fala-Só;

- Início da intervenção de requalificação das
escadinhas da Travessa do Fala-Só;

- Instalação de cinzeiros de parede para a Campanha
de Sensibilização Ambiental da subunidade de Limpeza
Urbana;
- Cedência de meios humanos para apoio na produção
de eventos da subunidade de Cultura;
- Cedência de meios humanos para apoio em
pequenas reparações para a subunidade de Ação
Social, Educação, Comunicação e Limpeza Urbana;
- Reparação do bebedouro do Jardim Marcelino
Mesquita;
- Reunião para definição de cronograma de grandes
intervenções (PDCs e CDCs) para o próximo ano;
- Pequenas manutenções de equipamentos presentes
nos Parques Infantis sitos na Freguesia;
- Início das obras para requalificação da cobertura
e paredes internas do Centro Social Laura Alves, a
fim de corrigir anomalias, a saber: empoçamento
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Intervenções realizadas
no Espaço Público
- Intervenções de requalificação de calçada
através da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento:
Zona 1
- Praça das Amoreiras;
- Rua Seara Nova;
- Av. Eng. Duarte Pacheco;
- Rua Venceslau de Morais;
- Rua da Artilharia Um;
- Rua São Francisco de Sales;
Zona 2
- Rua Barata Salgueiro;
- Rua do Salitre;
- Rua Rosa Araújo;
- Rua Castilho;
- Rua Duque de Palmela;
- Rua Braamcamp;
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- Rua Alexandre Herculano;
Zona 3
- Rua Eça de Queirós;
- Rua Camilo Castelo Branco;
- Avenida Duque de Loulé;
Zona 4
- Rua da Escola Politécnica;
- Rua de São Bento;
- Rua do Noronha;
- Rua Monte Olivete;
- Rua da Imprensa Nacional;
- Rua Nova de São Mamede;
- Rua Arco de São Mamede;
Zona 5
- Calçada da Glória;
- Parque Mayer;
- Largo da Oliveirinha;
- Travessa do Rosário;
- Calçada do Patriarcal;
- Príncipe Real;
- Travessa da Glória;
- Travessa do Salitre;
- Rua da Glória;
- Praça da Alegria

Zona 6
- Rua da Fé;
- Calçada Moinho de Vento;
- Rua da Caridade;
- Travessa do Enviado de Inglaterra;
- Jardim do Torel;
- Rua das Pretas;
- Rua de São José;
- Rua Rodrigues Sampaio;
- Rua Luciano Cordeiro;
- Rua do Telhal;
- Rua Júlio de Andrade;
- Calçada de Santo António;
- Rua Carrião;
Zona 7
- Praça do Marquês de Pombal.
- Fiscalização, acompanhamento e levantamento
de intervenções de requalificação de calçada
através da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento realizadas pela
empreitada. Em anexo listagem das ruas em que
foram feitas as intervenções.
- Intervenções de remoção e recuperação
de pilaretes e baias:
- Rua do Cardal de São José;
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- Travessa Larga;
- Travessa do Enviado de Inglaterra;
- Rua Rosa Araújo.
- Intervenções de remoção e recuperação
sinalização vertical:
- Avenida Duque de Loulé;
- Travessa do Loureiro;
- Rua Camilo Castelo Branco;
- Calçada Moinho de Vento;
- Rua da Escola Politécnica;
- Rua do Salitre;
- Rua da Artilharia Um;
- Rua do Telhal.

Vítor Sequeira
Coordenação Manutenção Espaço Público
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LICENCIAMENTO
Hip-Hop - Praia do Torel

LICENCIAMENTO
Introdução
Este serviço procede à análise dos pedidos
de licenciamento de ocupações de espaço
público, nomeadamente de suportes publicitários
e mobiliário urbano no espaço contíguo de
estabelecimentos e ocupações temporárias de
espaço público, para além das atividades de venda
ambulante e restauração ou bebidas não sedentária
e arrumadores de automóveis.
É ainda exercida a competência de fiscalização
e dado apoio à instrução de processos de
contraordenação nos termos de cada regime
setorial.
Este serviço realizou, sumariamente o seguinte
trabalho:

Licenciamento Zero
Até 26 de novembro foram analisadas 908
comunicações prévias sendo previsível que até 31
de dezembro o número de pedidos fique muito
próximo dos 1000.
Como é habitual foram realizadas várias reuniões
com as operadoras de subsolo: EDP, EPAL, Lisboa
Gás e PT para garantir condições de segurança na
instalação de mobiliário urbano.

Ocupações Temporárias de
Espaço Público
Foram recebidos e apreciados, desde o início
do ano, 26 pedidos de ocupação temporária de
espaço público e de licenciamento de recinto.

Trabalhos Diversos
Para além das colaborações habituais com as
outras Subunidades da Freguesia, o trabalho do
Licenciamento passou também pela colaboração
com a CML, particularmente com a DGEPP, UIT,
DCIEP e DMM.
Neste período é de assinalar, em particular, a
continuação da colaboração com o serviço de
limpeza urbana na formalização e assinatura do
protocolo associado ao programa: “Porque o mar
começa aqui – Bem no coração de Lisboa”, com os
comerciantes da Freguesia.

Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2019

LIMPEZA URBANA
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de outubro
a dezembro de 2019 pelos Serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia de Santo António, que dispõe de dois
postos onde 36 colaboradores que prestam serviços
organizados em dois turnos (dia/noite). A equipa
administrativa conta com 1 colaborador.
Os serviços prestados pela Freguesia incluem a limpeza
das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros,
através de ações de varredura e lavagem.
Trabalho desenvolvido:

Serviços regulares de limpeza
urbana
- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da
Freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos através
de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- Serviço de recolha de resíduos abandonados junto a
ecopontos e vidrões (por delegação de competências).
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Serviços excecionais de limpeza
urbana
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas de
maior fluxo turístico da Freguesia;
- Intervenção de manutenção da Rua da Glória
realizada durante vários dias no início de outubro
e que incluiu deservamento, reforço de varredura,
lavagem de arruamento e lavagem de pressão em
locais diagnosticados como de alta insalubridade pela
colocação indevida de resíduos.

Serviços Limpeza Urbana
de prevenção e apoio
- Realização de serviços de limpeza urbana de reforço,
prevenção e apoio, antes, durante e após a realização
de eventos na área da Freguesia, nomeadamente:
Eventos do trimestre anterior não incluídos no último
relatório:
- Greve Climatérica estudantil – 20 de setembro Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- Manutenção de área de pernoite de pessoa sem
abrigo – PSP/JFSA Ação Social- 26 de setembro;
- Silent Party – JFSA Cultura - 28 setembro Operacionalização de trabalhos de limpeza da área do
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evento no jardim do Torel com reforço da manutenção
de papeleiras antes e após o evento. Colocação de
contentores de apoio e cinzeiros de apoio da campanha
“O Mar começa Aqui”;

Outubro

- Manifestação ANC – 1 outubro - Reforço de
manutenção de varredura e papeleiras;
- Manifestação FENPROF – 5 de outubro - Reforço de
manutenção de varredura e papeleiras;
- Manifestação “Mães e Filhos sem violência” – 5
de outubro - Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
- 6ª Parada de Automóveis Antigos da Cidade de
Lisboa (UACS) - 13 outubro - Reforço de manutenção
com equipa de apoio ao evento para manutenção de
varredura e papeleiras;
-Manifestação Equador - Vozes do Mundo – 13 de
outubro - Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
-Cicloturismo – Clássica de Lisboa – 13 de outubro Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
-Manifestação Catalunha – ANC Portugal – 15 de
outubro - Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
- Meia Maratona de Portugal EDP – Maratona Clube
de Portugal – 20 outubro - Reforço de manutenção de
varredura e papeleiras;
- A Rua é Sua – CML – 27 de outubro - Reforço de

manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.

Novembro

-Million Mask March 2019 – Anonymous – 5 de
novembro - Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
-Festival Super Bock em Stock – Música no Coração/
CML – 22 e 23 de novembro - Reforço de manutenção
das diferentes áreas de eventos (Avenida da Liberdade,
Largo da Anunciada), com varredura de preparação de
área, acompanhamento durante evento e intervenção
após o mesmo;
-Intervenção na área do mercado do Rato – Dona
Ajuda – 23 a 26 de novembro – Serviços de
deservamento e lavagem de espaços;
-A Rua é Sua – CML- 24 de novembro - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras;
Eventos previstos até final de dezembro:- Desfile Nacional de Bandas Filarmónicas e
Comemorações 1º de Dezembro – EGEAC – 1 de
dezembro - Reforço de manutenção com equipa de
apoio ao evento para manutenção de varredura e
papeleiras. Apoio logístico na recolha de resíduos de
transporte de lanches de participantes;
- Grande Prémio de Natal EDP – 15 de dezembro Reforço de manutenção com equipa de apoio ao evento
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para manutenção de varredura e papeleiras;
- A Rua é Sua – CML- 22 de dezembro - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras;
- Corrida São Silvestre – Clube Olímpico de Oeiras –
28 de dezembro - Reforço de manutenção com equipa
de apoio ao evento para manutenção de varredura e
papeleiras.

Mapa trimestral de serviço
(setembro a novembro)
Mapa com indicação dos dias e respetivo número
de Assistentes Operacionais de serviço.
Os dados de dezembro serão indicados no relatório
do próximo trimestre.

- Realização de serviços de reforço
e apoio de limpeza urbana em
eventos organizados ou com
o apoio da freguesia, onde se
destaca:
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Serviço de Ação Social:
- 13 novembro - Camilo Castelo Branco - Recolha de
resíduos de locais de pernoita de pessoas sem abrigo em
coordenação com os serviços de proximidade da PSP;
- 19 novembro - Alto do Penalva - Recolha de resíduos de
locais de pernoita de pessoas sem abrigo em coordenação
com os serviços de proximidade da PSP.
Serviço de Licenciamento:
- Magusto Santo António – Boa Vizinhança – 11 de
novembro - Manutenção e limpeza do Largo de São
Mamede através da preparação do local, cedência de
contentores e acompanhamento de área após o evento;
- Colocação e manutenção de contentores de apoio nos dias
de realização da feira na Avenida, licenciada à Associação
Passeio Público.
Serviço de Cultura;
- Magusto Santo António – 11 de novembro - Reforço de
varredura e limpeza de papeleiras, abertura de WC da Praça
da Alegria para apoio ao evento, cedência de contentores;
- Mercado de Natal – 30 de novembro a 3 de janeiro 2020
- Operacionalização de trabalhos de limpeza da área junto
ao jardim da Praça da Alegria, cedência de contentores,
apoio no reforço de manutenção de papeleiras do jardim,
acompanhamento do serviço do wc da Praça da Alegria
durante o horário do evento.
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Gestão de equipamentos
- Procedimento de aquisição de duas carrinhas de
transporte de mercadorias para apoio ao serviço;
- Procedimento de aquisição de um veículo de passageiros
para apoio ao serviço de fiscalização;
- Procedimento de aquisição de uma varredoura/
aspiradora elétrica de 135 litros;
- Procedimento de aquisição de consumíveis para
deservamento mecânico – fio de corte;
- Aquisição de bens e serviços para reparação e
manutenção de equipamentos – Aspiradores Glutton;
- Início de procedimento para aquisição de contentores de
apoio aos serviços;
- Manutenção de extintores e sistema de comunicação de
incêndios dos postos de Limpeza Urbana;
- Manutenção de controlo de pragas nos postos de
Limpeza Urbana.

Reuniões
- Participação na reunião promovida pelos serviços
municipais para preparação do evento Super Bock Em
Stock;
- Reunião de trabalho com equipa promotora do
projeto Trepadeira, vencedor da edição 2019 do
programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa,
sendo este, um projeto de cariz socio-ambiental para

o eixo de intervenção prioritário Santa Marta/ São José,
que procura formas de cruzar a intergeracionalidade
e a sustentabilidade, através da dinamização de um
conjunto de atividades que promovam uma consciência
ambiental geradora de uma mudança de comportamentos
comunitários;
- Acompanhamento da Reunião Pública Descentralizada da
Câmara Municipal de Lisboa, realizada no dia 2 de outubro,
no Anfiteatro da Escola Básica e Secundária Passos Manuel,
dedicada às Freguesias de Santo António, Misericórdia e
Santa Maria Maior.

Outros
- Programa Papel por Alimentos - Entrega de 726
quilos de papel no âmbito do programa “Papel por
Alimentos” promovido pela Federação Portuguesa dos
Bancos Alimentares no campo de ação ambiental e de
solidariedade: todo o papel recolhido é convertido em
produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados;
- Abertura de procedimento para preenchimento de 2 vagas
por tempo indeterminado, para assistente operacional, na
carreira de assistente operacional com funções de cantoneiro
de limpeza;
- Acompanhamento e gestão de processos de ocorrências
da Limpeza Urbana no portal municipal “Na minha Rua”,
tendo esta gestão passado para o serviço de Comunicação
a 18 de novembro;
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- Passagem da gestão do WC da Praça da Alegria para o
serviço de Limpeza Urbana, tendo já sido realizadas obras de
manutenção e organização de turnos de serviço com vista à
abertura ao público no mês de dezembro;
- Participação, enquanto sócio fundador, na 1ª Assembleia
Geral da Associação Limpeza Urbana – Parceria para
Cidades + Inteligentes e Sustentáveis, que decorreu na Casa
do Brasil em Santarém;
- Participação na 11ª Jornada Técnica Internacional
de Resíduos, organizada pela Associação Portuguesa
de Engenharia Sanitária e Ambiental – APESB - e pela
Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente nas sessões
plenárias “O Desafio da Limpeza Urbana: Inovação e
Desenvolvimento” e “Campanhas de Comunicação em
Limpeza Urbana”;
- Visita técnica com os serviços de Higiene Urbana da
Câmara Municipal de Lisboa ao Bairro do Passadiço para
implementação de contentores de apoio à população;
- Ação de formação para a utilização da Varredoura a
cantoneiros com carta de pesados;
- Visita técnica com os serviços de Higiene Urbana da
Câmara Municipal de Lisboa ao Jardim do Torel e Jardim
Camilo Castelo Branco para avaliação de melhoramentos no
sistema de papeleiras;
- Coordenação de equipa de intervenção para
acompanhamento na área da Freguesia, de ocorrências
resultantes do agravamento do estado do tempo na

madrugada de 13 para 14 de outubro;

Ambiente e Sensibilização Ambiental
Local
- Realização de campanhas de sensibilização ambiental
para o correto uso de ecopontos com distribuição de
folhetos informativos sobre Limpeza Urbana e de apoio à
recolha seletiva de resíduos:
17 de outubro - Ecopontos Rodrigues Sampaio, Barata
Salgueiro, Praça da Alegria, Sociedade Farmacêutica,
Largo Hintze Ribeiro;
23 de outubro – Ecopontos Rodrigues Sampaio, Barata
Salgueiro;
30 de outubro - Ecoponto de Santa Marta 55.
- Realização de ação de fiscalização e sensibilização
ambiental para o correto uso de ecopontos e tratamento de
resíduos, organizada em parceria com a Polícia Municipal
e Serviços de Higiene Urbana da Câmara Municipal de
Lisboa, com visita a comerciantes localizados na área da
Rua de Santa Marta e Rua de São José;
- Realização de ação de sensibilização em conjunto com o
serviço de Licenciamento da Freguesia para esclarecimento
sobre tratamento de resíduos, utilização de ecopontos e
meios disponíveis para obtenção de contentores de apoio;

novembro foi assinado o protocolo com a QuercusAssociação Nacional de Conservação da Natureza, com
o objetivo de promover a implementação da estratégia
ambiental da Freguesia e realizar o acompanhamento na
implementação de boas práticas e candidaturas a programas
ambientais;
- Campanha “Porque o Mar Começa Aqui, Bem no Coração
de Lisboa” – Desenvolvimento, no dia 12 de novembro,
de ação de sensibilização na área do Largo do Rato com
entrega de folhetos da campanha e cinzeiros de bolso;
- Campanha de sensibilização Dejetos Caninos –
Preparação em conjunto com o serviço de Educação
da Freguesia, para a realização de campanha de
sensibilização para a recolha de dejetos caninos, a
realizar com alunos das Escolas Básicas da Freguesia;
- Projeto Valorização Energética - Reuniões de trabalho
com a Associação Boa Vizinhança para implementação
do projeto, incluindo visita e reunião com ValorSul onde
foram abordadas formas de colaboração e participação
em programas ambientais a desenvolver com e neste
centro de valorização.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana

- Assinatura de protocolo Quercus – No dia 11 de
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