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Bem no Coração de Lisboa

Os meses de julho, agosto e setembro são para a maioria das
pessoas sinónimo de férias, mas para a Freguesia de Santo
António estes meses são como todos os outros, de trabalho e de
dedicação para que os nossos fregueses possam aproveitar o
verão da melhor forma.
Sinal deste trabalho foi mais uma vez o programa de Férias
de Verão para 550 crianças e jovens, com idas à praia,
visitas a museus, workshops, atividades desportivas,. No final
proporcioamos mais de 600 horas de atividades. Uma resposta
por parte da freguesia para muitas das famílias que não
conseguem fazer face ao período (alargado) de férias escolares.

águas pluviais (sarjetas), por onde são transportadas até aos
rios, oceanos e praias. As pontas de cigarro, são a forma mais
comum de lixo nos oceanos e para combater este flagelo, a
nossa freguesia sensibilizou as entidades públicas e privadas
para colocação de cinzeiros de parede, onde numa primeira
fase vão ser distribuídos 200. E como forma de sensibilizar a
população vão decorrer várias ações, até ao final do ano, onde
vão ser distribuídos cinzeiros de bolso. Todos estes cinzeiros
são fabricados manualmente em POLISIN®, matéria prima
de patente portuguesa que reutiliza plásticos acumulados em
aterros por impossibilidade de reciclagem.

Para quem circula com regularidade na nossa área já reparou
nas intervenções nos espaços públicos da nossa freguesia.
Temos avançado com uma série de correções de patologias,
colocação de pilaretes, correção de desnivelamento para
melhorar a mobilidade de quem aqui habita, trabalha e nos
visita. Nos espaços verdes de realçar a requalificação do Jardim
Alfredo Keil, com a instalação do novo sistema de rega, novas
plantas e árvores. Estamos agora a trabalhar nos passeios, que,
após análise, observou-se a existência de bastantes fissuras,
desintegração e elevação muito significativa do asfalto.
De realçar ainda o acesso gratuito à internet via Wi-Fi em todos
os jardins desta freguesia: JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO
(Avenida Duque de Loulé), o JARDIM DO TOREL (Rua Júlio
de Andrade), o JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) e
o JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das Amoreiras),
permitindo aos fregueses e visitantes navegar na rede. Basta um
clique para aceder à rede jardins-santo-antonio.
No que respeita à mobilidade avançámos com um novo projeto
escolar - PEDIBUS: a pé, de casa para a escola. Uma forma de
ajudar a recuperar hábitos saudáveis nos nossos jovens, onde
todas as manhãs, de segunda a sexta, iremos acompanhar a
PÉ os alunos da Escola Básica e Secundária Passos Manuel.
Uma forma de contribuirmos para a diminuição da pegada
ecológica, proporcionando um maior conhecimento da
freguesia aos nossos jovens.

O mês de agosto foi também de obras na EB1/JI São José.
Melhorámos as casas de banho para os alunos, corpo docente/
funcionários, Associação de Pais. Como recuperámos a sala da
CAF. Um sinal claro que nem no verão paramos, fica espelhado
nestas intervenções, como nas propostas pensadas para ocupar
o tempo livre que as férias de verão representam para muitos
dos jovens.

Em prol do ambiente esta freguesia lançou a campanha "Porque
o mar começa aqui, bem no coração de Lisboa". Em Portugal, a
cada minuto, 7.000 pontas de cigarro são atiradas para o chão,
sendo arrastadas pelo vento e chuva para os circuitos de

E outra resposta que demos para os nossos jovens foi o
programa de Voluntariado Jovem. Pela primeira vez a Junta de
Freguesia de Santo António acolheu jovens dos 15 aos 21 anos
que trabalharam nos diferentes serviços da Junta (atendimento,
licenciamento, ação social, informática, entre outros) como
forma de ocupar os tempos livres de forma saudável, para além
de perceberem a dinâmica de uma freguesia e proporcionar um
contato direto com o mercado de trabalho.
Gestos que marcaram este trimestre, mas não ficam por aqui
porque continuamos a trabalhar para fazer a diferença.
Pelas Pessoas, Sempre.

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António
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pelo Departamento
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente relatório consiste numa descrição
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do
trimestre de julho, agosto e setembro de 2019 pelo
serviço de Ação Social da Freguesia de Santo
António.
Está dividido por temas/acções estando na Ação
Social todos os documentos e processos arquivados
relativos aos assuntos descritos ao dispor de
consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS
Os atendimentos realizados presencialmente por
marcação semanalmente às quintas-feiras no Centro
Social Laura Alves e às terças-feiras nos Serviços
Centrais na Alexandre Herculano. E através do telefone
direto do serviço, 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 325
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
e candidaturas ao programa Habitar Centro Histórico
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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
dentários, 36 utentes já terminaram os seus tratamentos e
17 estão em processo de tratamento, estão ainda mais 6
utentes que se encontram à espera de próteses.

MERCEARIA SOCIAL VALOR
HUMANO
A Mercearia Social VALOR Humano apoia mais de
400 famílias inscritas com um total de 900 pessoas,
tendo este número diminuído por causa da saída de
muitos eleitores. Os apoios prestados vão desde os bens
alimentares, vestuário, bens para animais de estimação
(alimentação, vacinação, esterilização), produtos de
higiene/ limpeza e diversos utensílios para a casa
(têxteis, cozinha, quarto, sala).
tensílios para a casa (têxteis, cozinha, quarto, sala).

VASSOURAS & COMPANHIA
Diariamente realizamos no âmbito deste programa
o apoio ao nível da higiene 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 no domicílio
e acompanhamento a passeios. Sendo também dada
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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 147 beneficiários
mensalmente.
As pequenas reparações estão sinalizadas, no entanto
não nos tem sido possível responder com a celeridade
necessária. Sendo alguns pedidos fora do âmbito e
formação dos nossos colaboradores.
Em conjunto com a Subunidade da Limpeza Urbana
efetuamos a limpeza da habitação de um idoso.

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, 5
intervenções junto de menores sinalizados da nossa
freguesia.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 86 visitas
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que nos chegam
através do Serviço de Protecção Civil da CML,
acompanhámos 5 aberturas de porta com socorro
na área da freguesia.

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 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
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congelados, leite UHT, tomate pelado, cereais de
pequeno-almoço a 20 agregados familiares em
parceria com a SCML.
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.

ESPAÇO JÚLIA
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
08H00 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
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local.
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.
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.
Desde o início do ano já registámos 275
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.

FAZER SANTO ANTÓNIO
O Programa Voluntariado Jovem foi da
responsabilidade da Junta de Freguesia de Santo
António de Lisboa, através da Subunidade de Acão
Social.
O Programa Voluntariado Jovem teve como
destinatários os jovens residentes ou estudantes
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na Freguesia de Santo António, com idades
compreendidas entre os 15 e os 21 anos (à data do
programa), exceto os líderes de grupo e equipa, que
podem ter até 25 anos e participantes dos projetos
especiais, que podem ter até 30 anos, dependendo
do projeto.
Ao todo contámos com 14 jovens voluntários, que
no período de 01 de julho até ao dia 09 de agosto,
desenvolveram as mais diversas atividades nos polos
de atendimento, no licenciamento, na comunicação
e na distribuição de refeições.
Os principais objetivos do programa:
- Promover a ocupação saudável do tempo livre
dos jovens, mobilizando-os para um serviço à
comunidade, fomentando o seu desenvolvimento
pessoal, pela aproximação com as realidades locais
existentes na freguesia, o contato com o mundo do
trabalho e o fomento do espírito comunitário, de
entreajuda e de solidariedade;
- Apoiar os diferentes serviços da freguesia
enquanto Entidades Enquadradoras, promovendo
a viabilização dos seus projetos pelo recurso ao
potencial criativo e ao dinamismo dos jovens;
- Apoiar entidades sem fins lucrativos, sedeadas
ou com atividades regulares e relevantes na
freguesia, nomeadamente: instituições particulares
de solidariedade social; organizações não
governamentais; coletividades e grupos desportivos;
associações juvenis; estabelecimentos de ensino;
hospitais e centros de saúde; entre outras, relevantes.

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
da SAD Boa Ventura; a Dr.ª Alexandra Vieira e Dr.ª
Ana Freitas, Assistentes Social adstritos à Freguesia
de Santo António.
- Foi preparado o início do ano letivo da USSAL e
tivemos reunião com os Professores da USSAL.
- Começaram as aulas de Hidroginástica no CNN.
- Participámos no Dia dos Avós, no dia 26 de julho,
atividade desenvolvida pela Fábrica dos Cidadãos,
no âmbito do projeto BIP ZIP. Acrescento ainda que
tivemos 2 reuniões com esta associação.

Inês Carrolo
Coordenação 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
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
acções.
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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/
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COMUNICAÇÃO
Introdução

iniciativas desenvolvidas pela freguesia;

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de
Comunicação da Freguesia de Santo António no
decorrer dos meses de julho a setembro de 2019.

Desenvolver a conceção gráfica de suportes de
comunicação (físicos e digitais);

A esta equipa compete:
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;
Criar, desenvolver e acompanhar as campanhas de
comunicação, divulgação e imagem de suporte às
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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 número da Magazine
Trimestral Santo António;
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- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo
a resposta online aos fregueses;

- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Porque o Mar começa aqui,
bem no coração de Lisboa” (agosto de 2019);

- Alteração no site, sempre que solicitado, da
informação dos horários de atendimento/
atendimento online da freguesia entre outras
informações sobre funcionamento orgânico da
freguesia e dos seus projetos;

- Acompanhamento reportagem da Benfica TV ao
Presidente da Freguesia de Santo António (agosto
2019);

- 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:
Emprego@SantoAntonio e Eleições.

Comunicação institucional
com os media
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos
de comunicação social “Wifi nos Jardins” (julho de
2019);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos
de comunicação social “Apoio cuidador informal”
(julho de 2019);

- Acompanhamento reportagem da Time Out ao
Presidente da Freguesia de Santo António (agosto
2019);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “ILUSTRANATURA: “Mamíferos
do Japão, um Deslumbramento riscado” (setembro
de 2019);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “PEDIBUS” (09/09/2019);
- Comunicado de imprensa para todos os
órgãos de comunicação social “Gato, Doce Lar”
(10/09/2019);
- Acompanhamento da entrevista do Presidente à
rádio TSF (12/09/2019).
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Comunicação interna e externa
- Criação e envio de emails-convite para os
Colaboradores da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para
colaboradores via mailchimp;
- 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 324 subscritores
recebem as novidades da freguesia e neste trimestre
foram enviadas 14 newsletters;

Gestão das Ocorrências Problemas
na Minha Rua

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 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” /
Serviços de Atendimento / Via Email / Telefone /
Facebook / APP / Chat e GOPI (CML):
Total de ocorrências registadas: 266
Total de ocorrências finalizadas: 164
- Espaço Público – 72
- Espaços Verdes – 59
- Limpeza Urbana - 33

– 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@
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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-a-porta), reportagem
fotográfica e elaboração de notícias;
- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos
27 locais de estilo da Freguesia: Cinema no Verão/
Hidroginástica/ Teatro “Nas Asas da Liberdade”
/ Universidade Sénior/ Férias Grandes Inscrições
Esgotadas/ Emprego Santo António/ Estúdio
Bússola/ Aulas de Esgrima/ Aulas de Boxe/ Teatro
Infantil: “A lebre e a tartaruga” / Verão Sénior /
Ateliers de Estudo/ Contos com Memória Especial/
Canto do Conto Especial/ PEDIBUS/Venha Passear
a Monsanto - #BeActive 5 anos.
- Criação de cartões identificativos para a 22ª
Esquadra da PSP do Rato;
- Criação da imagem gráfica e produção de t-shirts
do programa de voluntariado jovem "Fazer Santo
António";

- Criação da imagem gráfica e produção de placas
para os quatro jardins da freguesia, para o projecto
"Wifi nos jardins";
- Criação da imagem gráfica e produção do
Passaporte de Leitura 2019/2020;
- Criação da imagem gráfica, conceção e produção
de placas de sinalização para os jardins da
freguesia;
- Produção de placas informativas sobre as obras de
manutenção e requalificação dos jardins;
- Imagem gráfica “Cuidar de quem cuida”;
- Criação de flyer para Cinema no Verão;
- Criação de flyer Estúdio Bússola;
- Criação de placas identificativas para os monitores
do CAF e auxilares;
- Criação da imagem gráfica e flyer das aulas de
boxe e esgrima;
- Criação de imagem informativa dos Kits Escolares
2019/2020;
- Produção da imagem “antes e depois” das obras
nas casas de banho da EB1/JI São José;
- Criação da imagem gráfica e flyer da campanha
“Porque o mar começa aqui, bem no coração de
Lisboa”;
- Criação de autocolantes para cinzeiros de parede
e de bolso “Porque o mar começa aqui, bem no
coração de Lisboa”;
- Criação de autocolantes para entidades aderentes
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da campanha “Porque o mar começa aqui, bem no
coração de Lisboa”;
- Criação da imagem gráfica, flyer, ficha de
inscrição e folheto informativo com horários e
respetivas regras do programa de mobilidade
escolar PEDIBUS;
- Criação dos autocolantes sinalizadores para as
paragens do PEDIBUS;
- Criação da imagem gráfica dos vouchers para
teatro infantil “A lebre e a tartaruga”;
- Criação da imagem gráfica, autocolantes
sinalizadores e coletes refletores para a EB1/JI São
José “Parar, Despedir & Seguir”;
- Criação do logotipo e respetivos autocolantes
“Gato, Doce Lar”;
- Layout quadríptico da BACS;
- Layout de carimbos para os serviços da freguesia;
- Criação da imagem gráfica (roll up, flyers, cubo
informativo e globo terrestre) para a Noite dos
Investigadores.

Outros
- Acompanhamento e reportagem das Férias
Grandes Cultura, Bússola e Educação;
- Colocação online dos procedimentos concursais
da Junta de Freguesia de Santo António;
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- Plano de distribuição de magazines;
- Acompanhamento e reportagem do Cinema no
Verão (Amoreiras e Jardim do Torel);
- Reportagem fotográfica e acompanhamento do
Presidente da Junta de Freguesia de Santo António
na Serenata Mordomas Cabo Verde e inauguração
do Centro Cultural de Cabo Verde – 6 de julho;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Viagem Sénior (Santuário de Fátima) – 12 de julho;
- Acompanhamento e reportagem da Ação
Sensibilização da PSP sobre Burla – 23 de julho;
- Impressão de flyers para o Dia dos Avós;
- Acompanhamento e reportagem Dia dos Avós
“Prevenção, Segurança, Saúde e Bem Estar” – 26
de julho;
- Acompanhamento do evento Geocaching na
BACS – 26 de julho;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
Teatro “Nas Asas da Liberdade” – 27 de julho;
- Acompanhamento e reportagem do lançamento
da campanha “Porque o mar começa aqui, bem no
coração de Lisboa” – 29 de agosto;
- Divulgação online dos empregos na área da
freguesia (site e Facebook);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica Verão
Sénior;
- Aquisição de material fotográfico;
- Pré-produção e produção dos vídeos da freguesia:
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Wifi nos Jardins; Férias Grandes; Férias Bússola;
Férias CAF; PEDIBUS; Limpeza Urbana (um dia de
trabalho); Campanha “Porque o mar começa aqui,
bem no coração de Lisboa”;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
evento “Lisboa na Rua: Sou do Fado” com Maria
Ana Bobone – 5 de setembro;
- Colocação dos logotipos nas casas para gatos – 9
de setembro;
- Reportagem fotográfica do evento MotelX – 11 de
setembro;
- Acompanhamento da colocação da sinalização
do PEDIBUS – 11 de setembro;
- Envio de convite via mailchimp para Contos com
Memória e Canto do Conto;
- Criação de informação Canto do Conto Especial;
- Reportagem fotográfica da iniciativa Contos com
Memória Especial – 11 de setembro;
- Reportagem fotográfica da iniciativa Canto do
Conto Especial – 11 de setembro;
- Acompanhamento da colocação do sinal “Parar,
Despedir & Seguir”;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
entrega dos kits escolares – 13 de setembro;
- Acompanhamento e reportagem do arranque do
programa de mobilidade escolar PEDIBUS – 13 de
setembro;
- Acompanhamento e reportagem da Noite dos

Investigadores – 27 de setembro;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica da
Viagem Sénior a Espanha – 15 a 22 de setembro;
- Elaboração de conteúdos, pesquisa de suportes
gráficos e paginação para o concurso “Autarquia
do Ano”;
- Reportagem e acompanhamento do “Dia do
Desporto Sénior” (Monsanto) – 23 de setembro;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
evento “Lisboa na Rua – Anti Princesas” (Jardim do
Torel) – 28 e 29 de setembro;
- Reportagem e acompanhamento do evento “Silent
Party” – 28 de setembro.

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 julho,
agosto e setembro de 2019 pelo serviço de Cultura e
Desporto da Freguesia de Santo António.

Cultura
Julho
Geocaching:
Mais uma vez a Biblioteca Arquitecto Cosmelli
Sant’Anna (BACS) foi palco de algumas apresentações
de filmes sobre a prática de Geocaching em vários
países.
Cinema Verão:
Cinema de Verão no mês de julho teve como palco
o Jardim das Amoreiras. Mais um ano e os fregueses
disfrutaram de um leque variado de títulos:
Billy Elliot
Mama Mia!!
Dream Girls
Moulin Rouge
Fábrica dos Cidadãos:
A Associação Fábrica dos Cidadãos fez no Jardim do
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Torel uma ação de sensibilização sobre a segurança
e saúde. Teve o apoio da Subunidade Cultura com
vários materiais de logística.
Férias Grandes:
Cerca de 150 crianças disfrutaram no início do
Verão da companhia da Freguesia de Santo
António. Foram manhãs de praia e as tardes
cheias de animação em vários jardins de Lisboa.
Houve tempo para aprender um pouco mais sobre
jardinagem e calçada portuguesa. A praia fluvial
também fez parte destas férias, assim como um
dia radical num campo de férias onde labirintos e
piscina fizeram as delícias das nossas crianças.
Ciência na BACS:
Nesta sessão, a Biblioteca visitou o Instituto Bento
Rocha Cabral e as crianças puderam “aumentar o
micróbio”. O Instituto e a Biblioteca fecharam assim
o ciclo de experiências, recomeçando em outubro
com novos desafios para os mais novos.
“O Despertar de uma Alvorada” :
Exposição de fotografia da Associação Fábrica dos
Cidadãos, projeto de intervenção comunitária no
âmbito do projeto Bip Zip.
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Passeio a Fátima:
A Freguesia de Santo António organizou mais um
passeio para os fregueses de idade de Ouro. Cerca
de 150 seniores foram em visita ao Santuário de
Nossa Senhora de Fátima, onde puderam assistir à
missa e passear pelo Santuário.
O almoço foi servido num restaurante perto de
Fátima seguindo o grupo para um passeio no Jardim
das Caldas da Rainha, Parque D. Carlos I.
“Nas Asas da Liberdade”:
A Freguesia ofereceu convites para assistir no
Capitólio ao espetáculo de Wanda Stuard, “Nas
Asas da Liberdade”. Aqui assistimos à performance
dos jovens e crianças da Academia Kids on
Broadway, que cantaram e encantaram com a sua
voz e passos de dança.
Férias Bússola
Durante o mês de julho os jovens passearam por
Lisboa, andaram de karts, foram à praia e a vários
jardins. Houve ainda tempo para a piscina, jogos
didáticos, cinema e atividades no Espaço Bússola.

Agosto
Cinema Verão:
Cinema de Verão no mês de agosto teve como
palco o Jardim do Torel. Mais um ano e os fregueses
disfrutaram de um leque variado de títulos:
Space Jam
Space Balls
Jurassic Park
Quem Tramou Roger Rabbit
Rei dos Gazeteiros
Férias Grandes:
Cerca de 50 crianças disfrutaram no início do Verão
da companhia da Freguesia de Santo António.
Foram manhãs de praia e as tardes cheias de
animação em vários jardins de Lisboa. Houve tempo
para aprender um pouco mais sobre jardinagem
e calçada portuguesa. A praia fluvial também fez
parte destas férias, assim como um dia radical num
campo de férias onde labirintos e piscina fizeram as
delícias das nossas crianças.
Férias Bússola:
Durante a primeira quinzena de agosto os jovens
passearam por Lisboa, andaram de karts, foram à
praia e a vários jardins. Houve ainda tempo para a
piscina, jogos didáticos, cinema e atividades no espaço
Bússola.
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Setembro
Férias Senior:
Durante uma semana, os seniores da freguesia
puderam disfrutar de manhãs na praia do Tamariz. Os
almoços foram na Fábrica da Pólvora, onde passearam
e descansaram durante a tarde nos jardins.
O restaurante Deck foi também durante dois dias o
local para as refeições. Durante estas tardes, fomos
ao Planetário de Lisboa, onde muitos entraram pela
primeira vez.
Nesta semana fomos também ao cinema ver um filme
na língua de camões, “Variações”. Depois do filme,
muitos recordaram a barbearia na rua de São José do
famoso cantor.
Ateliers de estudo:
Antes do começo das aulas, os jovens puderam
refrescar a matéria dada, lembrando conceitos
como também diretrizes de estudo. Durante as
tardes houve cinema, jogos de tabuleiro e atividades
lúdicas.
Sons do Fado:
A Freguesia de Santo António apoiou este evento
da EGEAC no Jardim do Torel. A fadista Maria Ana
Bobone, proporcionou uma noite de encanto com a
sua voz, piano e guitarras. Foi uma noite de verão
ao som do melhor fado de Lisboa.
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Canto do Conto:
Para começar em grande o Canto do Conto vai
visitar o Museu Vieira da Silva. Enquanto se ouve
a história, os quadros de Vieira da Silva inspirados
em Sophia de Mello Breyner dão movimento a este
conto.
Contos com Memória:
Convidamos os seniores a ouvir Sophia de Mello
Breyner no Museu Vieira da Silva onde as obras da
mesma nos inspiram.
Anti Princesas:
O Jardim do Torel vai ser palco do espetáculo das
Anti Princesas. No fim de semana de 28 e 29, a
EGEAC traz para o jardim a história de Clarice
Lispector. Aqui vai ser contada a sua história na
primeira pessoa e explicar que não há apenas
princesas, mas também mulheres que mudaram a
sociedade.
ATL Bússola:
Com o início das aulas, recomeça o ATL Bússola,
um espaço de apoio ao estudo para os jovens
entre o 5º e 9º ano. Tardes de atividades lúdicas
acompanhadas com lanche e divertimento. O
Pedibus bússola vai buscar os jovens do 5º e 6º
anos à Escola Passos Manuel e acompanha-os para
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o Espaço Bússola.
Viagem a Espanha:
Entre os dias 15 e 22 de setembro os seniores da
freguesia vão disfrutar de dias calmos e cheios de
sol e divertimento.
Matalascañas foi o local eleito para as férias sénior
da freguesia, muita praia, piscina e passeios fazem
companhia durante uma semana a 50 fregueses.

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

Desporto e atividades lúdicas
Boxe:
O Boxe continua a animar os fins de tarde, os
nossos fregueses encontraram aqui um desporto de
camaradagem. Segundas, quartas e quintas são os
dias desta atividade na Sociedade Filarmónica João
Rodrigues Cordeiro.
Ballet, Dança, Esgrima, Viola, Guitarra
Elétrica e Bateria:
Com o começo do ano letivo, voltaram as várias
atividades disponíveis para os fregueses, crianças,
jovens e adultos. A Sociedade Filarmónica João
Rodrigues Cordeiro é novamente palco destas aulas.
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EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
julho a setembro 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, a Educação
realizou:

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:
̵- Colocação de várias lâmpadas na cozinha da
Escola de EB1/JI São José;
̵- Colocação de algumas pedras da calçada no
recreio da Escola de EB1/JI São José;
̵- Substituição de fechadura das portas das salas de
aula da Escola EB1/JI São José;
̵- Substituição da fechadura da porta principal da
Escola EB1/JI São José;
̵- Limpeza geral da Escola São José;
̵- Substituição de uma peça do detetor de incêndios
da Escola EB1/JI São José;
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̵- Substituição total das casas de banho como,
canalização nova, chão, azulejos, sanitários,
divisórias, espelhos e lavatórios das casas de banho
na Escola EB1/JI São José;
̵- Construção de uma casa de banho para os
professores na Escola EB1/JI São José;
̵- Remodelação do anexo da casa do guarda,
substituição do amianto, substituição total das
janelas, demolição das divisórias do anexo,
renovação e instalação de portões, substituição
total de chão, pintura do anexo, substituição de
iluminação por Led, instalação de um lavatório da
escola EB1/JI São José;
̵- Limpeza e lavagem do recreio da escola EB1/JI
São José;
̵- Substituição de uma fechadura na Escola EB1/JI
Luísa Ducla Soares/Gaivotas;
̵- Reparação de uma torre de computador da Escola
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 material de primeiros socorros;
̵- Entrega de kit de boas vindas aos alunos das duas
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escolas (Escola EB1/JI São José e EB1/IJ Luísa
Ducla Soares);
̵- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/JI
São José;
̵- Entrega de palamenta na Escola de EB1/JI São
José;
̵- Entrega de suportes (papel higiénico, suporte de
papel das mão, saboneteiras, piaçabas e caixotes
do lixo de casa de banho);
̵- Entrega de papel higiénico na Escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
̵- Entrega de fardamento às monitoras e auxiliares
de Jardim de Infância das Escolas;
̵- Entrega de material de desgaste em ambas as
escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla
Soares);
̵- Entrega de Material lúdico/desgaste aos CAF’s e
AAAF’s das escolas EB1/JI São José e EB1/JI Luísa
Ducla Soares;

Interrupção Letiva ds Férias de
Verão e Setembro
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, existiram, mesmo durante
as Interrupções Letivas, a continuidade destas

atividades:
̵- Interrupção letiva do Verão decorreu entre 24 de
junho a 31 de julho, tendo o horário do CAF sido
das 8h às 19h e entre os dias 2 e 12 de setembro
sendo o horário das 8h as 18:30h.
Durante esta interrupção contou-se com diversas
atividades, que se realizaram algumas em ambiente
escolar e outras no exterior da escola. Foram
abrangidas por esta medida 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;
•Piscina;
•Mangueiradas.
Atividades realizadas fora do espaço físico da
escola:
•Brincadeiras e jogos no Jardim do Torel;
•Associação de olaria e atividade;
•Museu das Crianças;
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•Praia;
•Helloparl;
•Monte Selvagem;
•Piscinas;
•Cinema;
•Museu de Sintra.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Foram solicitados orçamentos:
•Controlo de trânsito por parte da Polícia
Municipal;
•Orçamento de fardamento
Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
•Programa férias de setembro/atividades de
ambas as escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa
Ducla Soares);
•Apoio Polícia Municipal na Escola EB1/JI São
José para controlo de trânsito na Rua do Telhal;
•Informação do SADI;
•Informação de contratação de um prestador de
serviços para a Educação;
•Informação de colocação de fechaduras e chaves
na Escola EB1/JI São José
•Informação de aquisição de mobiliário para a
nova sala do AAAF da Escola EB1/JI São José;
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Foram realizadas as seguintes 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;
•Entrevistas para a contratação de uma monitora
para o AAAF/CAF EB1/JI S. José;
•Associação de Pais da EB1/JI S. José sobre balanço
final do ano Letivo;
•Diversas reuniões com a subunidade do Espaço
Público;
•Reuniões de júri de concursos públicos da Freguesia
de Santo António de Lisboa;
•Reunião na Câmara Municipal de Lisboa sobre a
elaboração dos protocolos de CAF e AAAF;
•Reunião de preparação do ano letivo 2019/2020
na Câmara Municipal de Lisboa com o Vereador
Manuel Grilo e o serviço da Educação da freguesia;
•Reunião na Câmara Municipal de Lisboa sobre a
reorganização da Mobilidade Escolar;
•Reunião com a Fábrica dos Cidadãos;
•Reunião com o fornecedor do fardamento das
monitoras do CAF e AAAF;
•Diversas reuniões com o empreiteiro da obra da
Escola EB1/JI São José;
Foram elaboradas planificações:
•Quinzenais de CAF e AAAF;
•Férias de Verão e Setembro CAF e AAAF.
•Relatório final de período com os dados e avaliação
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do funcionamento dos CAF/ AAAF para a CML;
•Relatório financeiro CAF e AAAF de ambas as
Escolas (EB1/JI São José e EB1/JI Luísa Ducla
Soares) para a CML;
•Relatório final de avaliação dos CAF’s e AAAF’s
do ano letivo de 2018/2019 para a CML;
- 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 Verão;
- ̵Foram elaborados vários mapas com atividades
das Férias do Verão e setembro de ambas as
escolas;
- Elaboração de mapas das saídas dos alunos nas
interrupções letivas;
- ̵Elaboração do regulamento do CAF e do AAAF
para o ano letivo de 2019/2020;
- ̵Elaboração das fichas de inscrição para a
frequência dos alunos dos CAF e do AAAF;
- ̵Elaboração das fichas de inscrição para os
Alfacinhas da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- ̵Colocação de publicações no Diário da República
de concursos públicos da Freguesia de Santo
António de Lisboa.
Raquel Almeida
Coordenação Educação
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ESPAÇOS VERDES
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
junho a agosto 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,
depósito 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 EB1 São José (canteiros)
- Escola Luisa 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
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(excluído o arvoredo 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 desenvolvidos no trimestre em causa as
seguintes atividades:

Gestão e manutenção
de Espaços Verdes
- Manutenção do Jardim do Hospital Gama Pinto;
- Limpeza dos lagos do Jardim do Torel, Praça da
Alegria e Jardim das Amoreiras;
- 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;
- Contratação da Polícia Municipal para o Jardim

Marcelino Mesquita, para sensibilização da
população quanto ao uso indevido dos canteiros
por parte dos canídeos;
- Abertura de procedimento para Requalificação
do Jardim do Torel, que inclui instalação de novo
sistema de rega, mudança de mobiliário urbano,
colocação de tapete de relva e plantação de novos
elementos arbóreos;
- Requalificação do Jardim Alfredo Keil, na Praça da
Alegria, incluindo plantação de elementos arbóreos,
colocação de tapete de relva e instalação de
sistema de rega;
- Plantação de 10 árvores na Braamcamp;
- Instalação de novas placas indicativas nos jardins
informando os transeuntes para que não se pise nos
canteiros;
- Estudo de otimização de consumo de água nos
projetos de rega;
- Requalificação dos passeios da Praça da Alegria
levando em conta a correta articulação das árvores
com os percursos e espaços de circulação pedonal.

Gestão e Manutenção de Arvoredo
- Identificação do arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção e
realização das consequentes diligências para a
realização dos relatórios de avaliação de estado
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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;
- Início de intervenção em 40 dos 45 exemplares
em caldeiras do arvoredo do Jardim Marcelino
Mesquita e arvoredo em caldeira da Praça das
Amoreiras, conforme relatório de avaliação
concedido pela CML;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo em coordenação com o serviço de
arvoredo da CML;
- Abate de árvore na Rua Rosa Araújo por possível
queda;
- Levantamento de árvores para possível abate;
- Foi iniciada a análise e avaliação dos elementos
de água sob gestão da freguesia, para efeitos de
abertura de procedimento com vista à requalificação
dos mesmos e instalação de sistema de bombagem
de circulação de água e tratamento.

- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes e inseridas nos espaços verdes;
- Reuniões para aumentar a vazão de água em
alguns pontos de sistema de rega automático a fim
de evitar a desidratação das plantas devido ao
calor.
Vitor Sequeira
Coordenação Espaços Verdes

Reuniões realizadas
- Reuniões de planeamento de atividades a
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
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MANUTENÇÃO
E ESPAÇO PÚBLICO

MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido nos meses de julho, agosto e
setembro 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
- Desenvolvimento do procedimento para realização da
requalificação do asfalto nos vários passeios da Praça
da Alegria e a fim de melhorar as condições existentes
que podem ocasionar a queda de fregueses/visitantes.
- Realização das obras de dois PDC’s relativamente à
Escola Básica de São José. O programa Escola 100%
Segura envolveu a requalificação:
a) do antigo arquivo morto da escola incluindo uma
reorganização das divisões interiores, criando um
espaço mais amplo e mais funcional para as atividades
infantis;
b) de 4 casas de banho para utilização mais eficiente
dos espaços e para que sejam adaptados à realidade
dos dias de hoje, incluindo uma reorganização da
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disposição das cabines e uma intenção de integração
de instalações próprias para pessoas com mobilidade
reduzida, tal como a separação da utilização de
professores/auxiliares e alunos, na instalação sanitária
das meninas com a abertura de um novo acesso
diferenciado;
- Pintura dos muros do Jardim do Torel para projeção de
filmes para o evento “Cinema no Verão”;
- Aquisição de ferramentas para a equipa de Espaço
Público para as mais diversas reparações dentro da
freguesia;
- Aquisição de máquina de pintura de passadeira
(em conjunto como projeto “Fabrica de Cidadãos”)
e tintas para reparo de passadeiras em mal estado
sitas na Freguesia de Santo António. Os trabalhos
serão realizados pela nossa equipa conforme
as necessidades. Será feito um levantamento de
prioridades e prevê-se que até o final de setembro ter
pelo menos 20 passadeiras pintadas.;
- Requalificação de passadeiras em cubo de granito
nas seguintes ruas:
- Rua de Santa Marta- Passadeira junto Hospital de
Santa Marta;
- Rua de Santa Marta- Passadeira junto Churrasqueira
Chu Chu;
- Travessa do Loureiro- Passadeira junto ao n.º 2;
- Rua Nova de São Mamede - Passadeira junto ao n.º
76;
- Rua do Salitre- Passadeira junto ao n.º 118;
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- Criação de novas vagas de estacionamento
no Auto do Penalva através da empreitada de
Manutenção de Pavimentos em Calçadas na
Freguesia de Santo António nomeadamente a Rua
Mãe de Água e Alto do Penalva em que foi feita
a requalificação dos passeios com pavimento
antiderrapante em calçada mista de vidraço e
granito, e substituiu-se o pavimento em calçada 5x7
de vidraço branco, por cubos de granito 9x10;
- Trabalhos de manutenção dos parques infantis
da Praça da Alegria, da Escola Básica de São
José e do Jardim das Amoreiras. Mais, iniciou-se
o processo mensal de fiscalização preventiva de
todos os parques a fim de manter o bom estado de
conservação dos mesmos;
- Requalificação de trecho do passeio na Rua da Fé
para facilitar escoamento da água para correção
de má circulação hidráulica;
- Aquisição de pavimentação e brinquedos para
parque infantil. A previsão para o início das
instalações é no meio do mês de setembro e deverá
ser realizada pela equipa do Espaço Público;
- Reparação da iluminação na CPCJ;
- Aquisição de novos estores para a Biblioteca
Arquitecto Cosmelli Sant´Anna para permitir o uso
mais eficiente do espaço para realização do projeto
“Do livro ao filme”, que visa a projeção de filmes na
área da Biblioteca pelo serviço da Cultura;
- Cedência de meios humanos para apoio na
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produção de eventos da subunidade de Cultura;
- Cedência de meios humanos para apoio em
pequenas reparações para a subunidade de Ação
Social;
- Cedência de meios humanos para apoio para
instalação de rede informática na CPCJ para a
subunidade de Comunicação;
- Reparação do bebedouro do Jardim Marcelino
Mesquita;
- Apoio na montagem e instalação de material de
desporto (estrutura “speedball” - equipamento de
boxe) na Sociedade Rodrigues Cordeiro;
- Auxílio na instalação do WIFI nos jardins sitos na
Freguesia de Santo António, bem como na colocação
de placas indicativas do mesmo;
- Aquisição de equipamentos de ar condicionado para
os gabinetes sitos na rua Alexandre Herculano, nº 46,
uma vez que os gabinetes de trabalho atingem altas
temperaturas durante os dias de verão devido à forte
exposição solar do edifício;
- Intervenções em equipamentos no âmbito da gestão
da subunidade da Educação com reparações no
brinquedo (rede de marinheiro) instalado na escola
EB1 de São José, no baloiço e no portão instalados na
Praça da Alegria e no carro elétrico sito no Jardim das
Amoreiras;
- Aquisição e instalação de casas para gatos com
3 áreas para dormir, adequadas para o exterior,
resguardado os animais que vivem na rua de

intempéries como do vento, frio ou calor;
- Levantamento quantitativo para colocação
de calçada mista em ruas com alto índice de
inclinação sitas Arco de São Mamede;
- Estudo e levantamento para requalificação do
Alto do Penalva e redução da inclinação na área
de estacionamento, nomeadamente a frente das
grades que dão vista às escadarias;
- Levantamento quantitativo para seguimento ao
procedimento de requalificação das escadinhas
da Travessa do Fala-Só;
-Reparação dos Bancos da Rua D. Pedro V e dos
bancos da entrada da Escola de São José;

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;
•Av. Eng. Duarte Pacheco;
•Rua Venceslau de Morais;
•Rua São Francisco de Sales;
•Rua da Artilharia;
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Zona 2
•Rua Barata Salgueiro;
•Rua Castilho;
•Rua Duque de Palmela;
•Rua Braamcamp;
•Rua Alexandre Herculano;
Zona 3
•Rua Eça de Queiroz;
•Rua de Santa Marta;
•Rua Actor Tasso;
•Avenida Duque de Loulé;
Zona 4
•Rua da Escola Politécnica;
•Rua do Noronha;
•Rua Monte Olivete;
•Rua da Imprensa Nacional;
•Rua Nova de São Mamede;
•Rua Arco de São Mamede;
•Largo de São Mamede;
•Rua da Escola Politécnica;
Zona 5
•Rua Santo António à Glória;
•Largo da Oliveirinha;
•Travessa do Rosário;
•Calçada do Patriarcal;
•Príncipe Real;

•Travessa da Glória;
•Rua da Glória;
•Praça da Alegria;
Zona 6
•Jardim do Torel;
•Rua das Pretas;
•Rua de São José;
•Rua Nogueira e Sousa;
•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;

•Rua Castilho;
•Rua Alexandre Herculano;
•Rua do Passadiço;
•Avenida Engenheiro Duarte Pacheco;
•Travessa das Amoreiras;
•Rua Cecílio de Sousa;
•Rua Marcos Portugal:
•Praça do Príncipe Real;
•Jardim do Torel;
- Intervenções de remoção e recuperação
sinalização vertical:
•Mercado do Rato;
•Rua da Alegria;
•Venceslau de Morais;
•Rua Actor Tasso;
•Rua Braamcamp;
•Rua Luciano Cordeiro.

Vítor Sequeira
Coordenação Manutenção Espaço Público

- Intervenções de remoção e recuperação de
pilaretes e baias:
•Largo do Rato;

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2019

40

41

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 instrução de processos de contraordenação nos
termos de cada regime setorial.
Este serviço realizou, sumariamente o seguinte
trabalho:

Licenciamento Zero
Até 05 de setembro foram analisadas 652
comunicações prévias.
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 janeiro, 20
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 da
Subunidade de Licenciamento passou também pela
colaboração com a CML, particularmente com a
DGEPP, UIT, DCIEP e DMM.
Neste período é de assinalar, em particular, a
colaboração com o serviço de limpeza urbana na
divulgação junto dos comerciantes da freguesia
da intenção de instalação de cinzeiros no espaço
público junto aos estabelecimentos no âmbito do
programa: “Porque o mar começa aqui – Bem no
coração de Lisboa”
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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ACÇÃO SOCIAL

LIMPEZA URBANA
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LIMPEZA URBANA
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
julho a setembro 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
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competências)

Serviços excecionais de limpeza
urbana
- Serviços excecionais de limpeza urbana;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas
de maior fluxo turístico da freguesia;
- Circuito de apoio a recolha de lixo no espaço
público na Colina de Santana e área da Glória.

Serviços Limpeza Urbana
de prevenção e apoio
Manifestação Comissão Venezuela Soberana - 10
junho- Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
Arraial Árpád Szenes – 16 junho - Cedência
de contentores de apoio ao arraial e reforço de
varredura do local;
Escola EB1 São José- 20 junho - Recolha de
resíduos e monstros após manutenção de limpeza
da Escola;
Caminhada pela Paz – 27 junho - Reforço de
manutenção de varredura e papeleiras;
A Rua é Sua – CML – 30 junho - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.
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Julho

Inauguração Centro Cultural Cabo Verde – 6 julho
- Cedência de contentores e reforço de manutenção
com equipa de apoio ao evento para manutenção
de varredura e papeleiras;
Comemoração da Independência da Venezuela
– 5 julho - Reforço de manutenção de varredura e
papeleiras;
Manifestação Comunidade Ucraniana – 28 julho Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
A Rua é Sua – CML – 28 julho - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.

Agosto

A Rua é Sua – CML – 25 agosto - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras;
Vigília Amazónia – 23 agosto - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.

Eventos previstos até final de setembro

varredura e papeleiras;
- Subida da Glória – Federação Portuguesa de
Ciclismo – 21 de setembro - Operacionalização
de trabalhos de limpeza da Calçada da Glória,
lavagem prévia do arruamento e criação de equipa
de apoio para a manutenção de varredura e
papeleiras durante e após o evento;
- Noite dos Investigadores – 27 de setembro Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- 7º Passeio de Cicloturismo – 29 de agosto Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- A Rua é Sua – CML – 29 setembro - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.

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

- Lisboa na Rua – Sou do Fado – EGEAC- 5 de
setembro – Manutenção prévia da área do evento
e reforço de manutenção de varredura e papeleiras
com cedência de contentores;
- Manifestação contra crueldade anima
l – 14 setembro - Reforço de manutenção de
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- Realização de serviços de reforço
e apoio de limpeza urbana em
eventos organizados ou com
o apoio da freguesia, onde se
destaca:
Feira da Avenida:
- Colocação e manutenção de contentores de
apoio nos dias de realização da feira da Avenida
no âmbito de feira licenciada à Associação Passeio
Público pelo Licenciamento da freguesia;
Serviço de Ação Social:
- 3 julho - Recolha de resíduos de locais de pernoita
de pessoas sem abrigo em coordenação com os
serviços de proximidade da PSP;
- 14 agosto – Acompanhamento do levantamento
de zonas de pernoita de pessoas sem abrigo com
equipa técnica da ação social;
- 19 de agosto – Reunião de trabalho com vista à
passagem de gestão dos WC´s da praça da Alegria
para o serviço de limpeza urbana;
- 21, 22 e 23 agosto – Apoio na limpeza coerciva
de habitação no âmbito da ação social com retirada
de resíduos e transporte;
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Serviço de Educação:
- 31 agosto – Ação de limpeza e manutenção com
deservamento e lavagem de pátio da escola EB1 São
José.
Serviço de Espaços Verdes:
- Apoio ao serviço de manutenção de arvoredo –
primeira quinzena de abril – reforço de Varredura nos
arruamentos com manutenção de arvoredo – Rua Barata
Salgueiro, Rua Rosa Araújo, Castilho.
Serviço de Licenciamento:
- Arraial Dona Ajuda – 6 julho - Operacionalização de
trabalhos de limpeza do mercado do Rato através da
preparação do local com lavagem da área do Arraial,
cedência de contentores e sacos de apoio e manutenção
de varredura da área após o evento;
- Jantar dos Vizinhos – 11 julho - Operacionalização de
trabalhos de manutenção e limpeza do jardim Marcelino
Mesquita através da preparação do local, cedência
de contentores, com reforço de varredura e limpeza de
papeleiras, e lavagem do local após o evento.
Serviço de Cultura;
- Cinema de Verão – 6/13/20 e 27 de julho Operacionalização de trabalhos de limpeza do jardim
Marcelino Mesquita através da preparação do local com
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lavagem da área da Praça das Amoreiras e reforço
de varredura e limpeza de papeleiras, manutenção de
varredura da área do Jardim após o evento.
- Cinema de Verão – 3/10/17/24 e 31 de agosto
- Operacionalização de trabalhos de limpeza do
jardim do Torel com reforço da manutenção de
papeleiras.

Gestão de equipamentos
- Procedimento de aquisição de mangueiras de
lavagem.
- Procedimento de lavagem e higienização anual de
veículos ao serviço da Limpeza Urbana.

Reuniões
- Reunião de trabalho com Licenciamento e
voluntário da freguesia com objetivo de passagem
de orientações no âmbito da participação no projeto
“Porque o Mar Começa Aqui”;
- Reunião com vista à preparação de parceria
a projeto que irá estar presente na Noite dos

Investigadores no dia 27 de setembro.

Outros
- Programa Papel por Alimentos- Entrega de 444
quilos de papel no âmbito do programa “Papel por
Alimentos” promovida 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 ocupação de 5
postos de trabalho em regime de mobilidade para
funções de cantoneiro.
- Acompanhamento e gestão de processos de
ocorrências na área da Limpeza Urbana no portal
municipal “Na minha Rua”;
- Implementação de circuito de serviços de recolha
de resíduos indevidamente depositados junto de
ecopontos de superfície, ecopontos subterrâneos e
vidrões, no seguimento do protocolo de delegação de
competências estabelecido com o Município de Lisboa,
incluindo a criação de solução de controlo de serviços
efetuados.
- Análise e levantamento de necessidades de Recursos

49

LIMPEZA URBANA
Humanos face ao incremento de atividade resultado de
novas competências e atribuições da subunidade.

Ambiente e Sensibilização Ambiental
Local
- Desenvolvimento da Carta de Princípios de
Responsabilidade Ambiental da Freguesia e realização
das primeiras reuniões internas com o objetivo de
disseminação junto de subunidades da freguesia;
- Lançamento da ação de sensibilização ambiental
“Porque o Mar Começa Aqui”, contra o abandono de
pontas de cigarros na via pública, com lançamento da
campanha a 29 de agosto e preparação de ações para
o mês de setembro;
- Preparação de campanha de sensibilização ambiental
para consciencialização e informação sobre as formas
corretas de uso e deposição de ecopontos na freguesia,
a iniciar no mês de setembro e que irá decorrer até final
do ano.
Filipa Mendes
Coordenação Limpeza Urbana
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Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa
Calçada Moinho de Vento nº 3
1169-114 Lisboa
Telefone 218 855 230
Fax 218 855 239
Email info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
/FreguesiaSantoAntonioLisboa

