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Mais três meses de trabalho diário, com empenho, 
dedicação e entrega para melhor servir quem vive, 
trabalha e visita a Freguesia de Santo António. 

Estamos aqui para todos. Continuamos na 
linha da frente, intervindo nas mais diversas áreas. 
Cuidando dos mais desfavorecidos, apoiando 
as famílias com programas de ocupação de 
tempos livres dirigidos às nossas crianças e jovens, 
promovendo acções que incentivem a prática do 
desporto e um estilo de vida saudável, realizando 
eventos culturais dirigidas a todas as faixas etárias, 
requalificando as infraestruturas e equipamentos, 
cuidando das nossas áreas verdes e do nosso 
espaço público. 

Sempre com a preocupação de consolidar a 
imagem e a identidade da nossa Freguesia, para 
que todos a sintam como sua, disponibilizando 
informação sobre os projectos, actividades e 
iniciativas que promovemos.

Não esperamos sentados. Os avanços e recuos 
em relação ao futuro do Parque Mayer, os projectos 
de recuperação que não saem do papel – que 
são quase tão antigos como o próprio espaço -, 
os espaços de restauração que foram fechando, a 
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animação que se foi e o abandono que se impôs, 
não nos esmorece. Pelo contrário, tem-nos dado 
ainda mais força para lutarmos pela requalificação 
daquele que já foi considerado uma Broadway 
à portuguesa. O Parque Mayer faz parte da 
nossa história, da nossa herança.

O Parque Mayer pode voltar a ser aquilo 
que sempre foi: a Aldeia Cultural de Portugal. 
Um espaço único (e Único) que albergue os 
conservatórios da especialidade - Dança, Música, 
Actores -, dois teatros de médio porte (Variedades 
e Capitólio), cinco pequenas salas de espectáculos 
(para as mais variadas companhias e espectáculos 
de final de ano das escolas do espaço), zonas de 
restauração e cultura livre nas praças centrais.
 
Esta é, a proposta que defendemos. 

Vasco Morgado Jr. – Março 2015
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ACÇÃO SOCIAL
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O presente relatório consiste numa descrição 
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer do 
primeiro trimestre – Janeiro, Fevereiro e Março – 
de 2015 pelo Departamento de Acção Social da 
Freguesia de Santo António.

Encontra-se dividido por temas/acções e no 
Departamento de Acção Social encontram-se 
arquivados todos os documentos e processos 
relativos aos assuntos citados, ao dispor para 
consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS

Diariamente, realizamos atendimentos presenciais 
no Departamento de Acção Social, sito no Centro 
Social Laura Alves, na Sede da Freguesia de 
Santo António e, às quartas-feiras, no Pólo de São 
Mamede. Neste trimestre, realizámos um total de 95 
atendimentos.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO 
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA 
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)

Estivemos presentes nas reuniões da Comissão 
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro no dia 22 de 

Janeiro, 26 de Fevereiro e 26 de Março;
Temos neste momento 6 processos de 
acompanhamento, sendo que um dos casos 
resultou em aplicação do artigo 91.º da Lei Tutelar e 
Educativa.

Participámos em três acções noturnas, inseridas no 
Projecto "100 Rótulos ". Estas acções tiveram como 
objectivo a prevenção de comportamentos de risco, 
ao nível do consumo de álcool e outras substâncias 
ilícitas por parte de menores de 16 anos

REUNIÕES 

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras para articulação e fazer o ponto de 
situação dos casos que apoiamos. Destacamos as 
reuniões com a PSP, nas pessoas da Subcomissária 
Aurora Dantier, Chefe António Lobo, Subcomissário 
Tiago Miranda, Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa (SCML), na pessoa da Dr.ª Etelvina Amoroso 
- Directora da UDIP Sul; com a Directora do Centro 
de Dia de Coração de Jesus - Dr.ª Elsa Gaspar; com 
a Dr.ª Edna Vitorino, Assistente Social do Centro de 
Dia de Coração de Jesus; com a Directora do CAI 
São José, Dr.ª Alexandra Carrapatoso; Dr.ª Helena 
André, do Projecto EntrAjuda; Dr. Rui Elbling da 
Associação DarIacordar; Prof. Dr. Carlos Poiares e 
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feiras, das 11h ao 12h. 

Continuamos o acompanhamento do estágio 
curricular do aluno Frederico Ferraz, no âmbito 
do Mestrado em Psicologia Forense e da Exclusão 
Social da Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, 

TRABALHO A FAVOR DA 
COMUNIDADE – DIRECÇÃO 
GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E 
SERVIÇOS PRISIONAIS

Em parceira com a Direcção Geral de Reinserção 
Social e Serviços Prisionais, temos até ao momento 
2 prestadores de trabalho a favor da comunidade 
inseridos no Departamento de Espaço Público.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com o Centro de Dia de Coração 
de Jesus e a PSP, realizámos 22 visitas domiciliárias 
baseadas nas sinalizações recebidas pelo 
Recenseamento Geriátrica da Freguesia de Santo 
António.

Jorge Paixão, da Costa da Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias; Dr.ª Sofia Viana 
e Mariana Oliveira, da Freguesia da Misericórdia; 
Dr.ª Mónica Nabais, da Freguesia de Santa Maria 
Maior e Dr.ª Joana Clemente, da Freguesia de 
Arroios; Dr. Jorge Penedo, do Centro Hospitalar de 
Lisboa.

FUNDO DE EUROPEU DE APOIO A 
CARENCIADOS (FEAC 2014)

No âmbito do Programa FEAC 2015, enquanto 
entidade Mediadora e Beneficiária, iniciámos 
o período de inscrições para candidaturas ao 
programa, que encerra em Maio. 

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS

Continuamos o acompanhamento semanal do 
Estágio Profissional realizado pelo Psicólogo Dr. 
Carlos Gonçalves, de acordo com o Protocolo 
estabelecido entre a Freguesia e a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, sob a orientação da Dr.ª 
Carla Duarte. Este estágio profissional tem como 
objectivo o acompanhamento psicológico dos 
colaboradores do Vassouras&Companhia e realiza-
se às segundas-feiras, das 10h ao 12h e quintas-
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Vassouras & Companhia 

Este programa continua a desenvolver as 
actividades planeadas.

Neste trimestre, recebemos mais 5 utentes da área 
da colina de São Roque (antiga Freguesia de São 
Mamede). 

AULAS DE VIOLA

Continuamos com as aulas de viola dirigidas a toda 
a população da Freguesia. Funcionam no Centro 
Social Laura Alves, às terças e quartas-feiras, das 
18h às 19h. É frequentado por 15 Alunos com 
idades entre os 4 e os 47 Anos.

OUTROS

Acção de Sinalização de Sem-Abrigo

O Departamento de Acção Social realizou Acção 
de sinalização de pessoas sem-abrigo durante a 
madrugada de 11 de Janeiro.

A equipa, composta pela coordenadora e outro 
membro deste departamento, percorreu as artérias 

Realizámos 12 visitas solicitadas pelos próprios 
no sentido de perceber a resposta adequada à 
problemática sinalizada.
Devo assinalar que a maior parte destas visitas são 
casos de Violência Doméstica. 

APOIO ALIMENTAR PINGO 
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO 
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO 
DARIACORDAR)

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, SA continuámos com a distribuição de 
alimentos a 95 famílias. Essa distribuição realiza-
se semanalmente às quartas-feiras (Pólo de São 
Mamede), donativos recebidos dos PD de Algés e 
às Terças do PD de Algés e às quintas-feiras (Pólo de 
São José), donativos recebidos dos PD de Algés e 
Famões. 

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 
confeccionadas, sobremesas e pão.   

de Santo António para dar conta do número de 
indivíduos que dormem na rua e das suas principais 
carências. O objectivo inicial destas acções é 
a sinalização, contagem e levantamento de 
necessidades. Depois de registadas as condições, 
será então possível traçar um plano de ajuda 
adequado a cada caso – embora estas sejam ainda 
competências delegadas à Câmara Municipal de 
Lisboa. Este tipo de procedimento está previsto no 
plano de acção aprovado para este ano, sendo que 
deverá repetir-se, de modo a que a Acção Social 
tenha uma noção mais aproximada possível da 
realidade existente nas ruas. 

Após esta acção foi encaminhado uma pessoa 
sem-abrigo para a sua terra natal onde familiares o 
acolheram e disponibilizaram ocupação profissional.

Relembramos que os resultados de um 
recenseamento e contagem numérica feitos pela 
Santa Casa da Misericórdia e o Inter-Gerações da 
Santa Casa, mostram que Santo António é a terceira 
freguesia de Lisboa com mais pessoas sem-abrigo. 
Daí esta ser uma das tónicas do trabalho da Acção 
Social da Freguesia – entidade de primeira linha, 
capaz de dar uma resposta direta a várias situações.
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Reunião com o Núcleo Criativo da Junta 
de Freguesia de Santo António, para 
a apresentação de propostas e ideias para 
dinamização do Centro Social Laura Alves no ano 
de 2015;

Reunião com o Grupo de Parceiros Sociais: 
Acção Social da Junta de Freguesia de Santo 
António, P.S.P., Santa Casa de Misericórdia de 
Lisboa e Hospital Gama Pinto, para definir o Plano 
estratégico para 2015 (por entidade e por grupo de 
trabalho);

Participação como membro da Rede Social 
de Lisboa, através da sua Plataforma para 
a Área do Envelhecimento, no Congresso 
“Envelhecimento, do Isolamento Social à 
Participação e Coesão”, no Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa 
(ISEG-U Lisboa).

A iniciativa reuniu, em Lisboa, além de 
investigadores nacionais e internacionais e técnicos, 
várias organizações representativas dos idosos, 
que durante dois dias partilharam conhecimento 
e divulgaram práticas e projectos de intervenção 
inovadores na área do isolamento social das 
pessoas idosas. Neste mesmo congresso, o 

projecto Vassouras&Companhia, da Freguesia 
de Santo António, foi uma das várias iniciativas 
apresentadas no Congresso “Envelhecimento, do 
Isolamento Social, à Participação e Coesão”, da 
Rede Social de Lisboa. Inês Carrolo, Coordenadora 
do Departamento de Acção Social e do 
Vassouras&Companhia, foi convidada a elaborar 
uma apresentação desse mesmo projecto, para 
integrar a exposição de actividades na área do 
isolamento social dos idosos.

Acção de Apoio a Sem-Abrigo

O Departamento de Acção Social da Freguesia de 
Santo António atuou de emergência na madrugada 
de 06/02/2015, numa acção de apoio às pessoas 
sem-abrigo devido às baixas temperaturas que se 
fizeram sentir em Lisboa.

As condições climatéricas adversas levaram à 
intervenção deste departamento, no âmbito do 
plano de emergência da Câmara Municipal de 
Lisboa, para as pessoas que vivem na rua.
Este plano de contingência consiste em providenciar 
abrigo e alimentação a este grupo alvo, nesse 
sentido, a acção desenvolvida consistiu na tentativa 
de retirar os sem-abrigo do frio.
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Durante a noite, a equipa da Acção Social de Santo 
António propôs aos sem-abrigo da área passarem a 
noite abrigados no Pavilhão do Casal Vistoso, para 
onde a Freguesia garantia o transporte.

Reunião com o Grupo de Parceiros Sociais: 
Acção Social da Freguesia de Santo António, PSP, 
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e Hospital 
Gama Pinto para acompanhar os resultados do 
Plano Estratégico para 2015 (por entidade e por 
grupo de trabalho) e ajuste das acções para a plena 
realização do mesmo;

Participação na formação Violência No 
Namoro, que teve como objectivo geral: 
compreender a problemática social da violência no 
namoro, analisando as suas causas a partir de uma 
perspectiva de género promovendo a prevenção da 
violência nas relações de intimidade entre os jovens.

Participação na formação de Técnicos 
de Apoio à Vítima ministrado pela AMCV 
(Associação de Mulheres Contra Violência). Essa 
formação, com a duração de 91 horas, teve como 
objectivo formar profissionais na área da violência, 
bem como informar, sensibilizar e consciencializar 
a sociedade para as questões da violência.

     
     Inês Carrolo
     Coordenação Acção Social
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COMUNICAÇÃO

Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Comunicação no decorrer dos meses de Janeiro a 
Março de 2015.

Ao Departamento de Comunicação da Freguesia de 
Santo António 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 exactidão e 
coerência da informação, em conformidade com o 
plano de comunicação global definido;

Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

 

Conceber, desenvolver e acompanhar as 
campanhas de comunicação, divulgação e imagem 
de suporte às iniciativas desenvolvidas pela 
Freguesia;

Desenvolver a concepção gráfica de suportes de 
comunicação, físicos e digitais;

Promover o registo sistemático de notícias 
divulgadas na comunicação social que respeitem à 
Freguesia;

Calendarizar os eventos organizados pela 
Freguesia;

Disponibilizar informação pormenorizada sobre as 
actividades, projectos e iniciativas da Freguesia, 
procurando estabelecer os suportes digitais da 
Freguesia como plataformas de comunicação 
interna e externa por excelência.
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De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projectos:

Imagem e identidade da Freguesia 
de Santo António

- 6 de Janeiro - Lançamento do site institucional 
da Freguesia de Santo António;

- Concepção e produção de roll up institucional 
da Freguesia de Santo António;

- Concepção e produção de roll up Vassouras & 
Companhia (Congresso da Rede Social).

Gestão dos conteúdos dos media 
digitais e físicos da Freguesia

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e 
paginação do segundo número do Magazine 
Trimestral Santo António;

- Contactos com diversas entidades da 
Freguesia para obtenção de parcerias, 
entrevistas e notícias;

- Elaboração dos conteúdos para o site 
institucional (www.jfsantoantonio.pt ), 
nomeadamente nas áreas de Agenda e 
Notícias;

- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia 

(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa ) 
incluindo a resposta online aos Fregueses.  

Comunicação institucional  
com os media

- Criação de uma base de dados de contactos 
de Orgãos de Comunicação Social;

- Elaboração e divulgação dos seguintes 
Comunicados de Imprensa:
- Inauguração do Parque Infantil do Jardim das 

Amoreiras;
- O Baile de São Valentim;
- Inauguração do Polidesportivo do Passadiço;
- “Revista ao Parque” na Avenida - Dia Mundial 

do Teatro;
- Dia da Mulher;
- Dia da Árvore e da Poesia.

Criação, design, produção e 
divulgação de peças para suporte 
às iniciativas desenvolvidas pela
Freguesia

- Criação de uma base de dados dos 
Colaboradores da Freguesia e respectivo 



modelo, para envio de emails-convite para as 
iniciativas da Freguesia;

- Desenvolvimento da concepção gráfica (suportes 
físicos e digitais), coordenação da distribuição de 
cartazes nas vitrinas da Freguesia, distribuição de 
flyers (porta-a-porta) em toda a área da Freguesia, 
reportagem fotográfica e elaboração de notícia dos 
seguintes projectos:
- Canto do Conto - “The Snowman” um amigo 

para sempre;
- Acunpunctura - Medicina Natural;
- Matinés Dançantes;
- Universidade Sénior de Santo António de Lisboa;
- Lavandaria Comunitária;
- Inauguração do Parque Infantil do Jardim das 

Amoreiras;
- Canto do Conto - "Namorados primos e 

casados”; 
- O Baile de São Valentim;

- OTL - Férias de Carnaval;
- Inauguração do Polidesportivo do Passadiço - 

Campo de Jogos Urbano Martins;
- Canto do Conto - Programação 2015;
- Maratona de leitura nas escolas;
- Canto do Conto - “Contar a Rimar”;
- Canto do Conto - “Tapetes que contam 

histórias”;
- OTL Férias da Páscoa;
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- “Revista ao Parque” na Avenida - Dia Mundial do 
Teatro;

- Workshop Tendência do Comércio e a importância do 
Visual Merchadising;

- Passeio Sénior a Sesimbra.

Outros
- Participação nas seguintes iniciativas:
- Exposição Sonnabend - reportagem fotográfica 

e elaboração de notícia.
- Entrega dos Brinquedos da Vila Alegria à 

Associação EntrAjuda - reportagem fotográfica e 
elaboração de notícia.

- Reunião Pública descentralizada da CML - 
reportagem fotográfica e elaboração de notícia.

- Loja da Associação Boa Vizinhança - 
reportagem fotográfica e elaboração de notícia.

- Primeiro treino da Escola de Futsal de Santo 
António - reportagem fotográfica e elaboração 
de notícia.

- Elaboração de Formulários para serviço de 
recursos humanos e actividades promovidas pelos 
vários departamentos da Freguesia

     Pedro Martins
     Coordenação Comunicação
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Apoio à Inauguração do Parque 
das Amoreiras

Animação do evento com pinturas faciais, balões e 
lanche para as crianças presentes 

Matiné Dançante (17 de Janeiro)

Organização da matiné dançante no Salão Nobre 
dos Bombeiros Voluntários Lisbonenes e lanche. 
Entre as 15 horas e as 18 horas, jovens e menos 
jovens, com mais ou menos jeito para a dança, não 
se fizeram rogados e deram um ar da sua graça ao 
som de músicas populares portuguesas cantadas e 
tocadas por Gina Reis.

Canto do Conto ao fim da tarde 

Sessão de Janeiro: The Snowman – Um amigo para 
sempre

Visualização de um filme (“The Snowman”) seguido 
de atelier (“Vamos fazer bonecos de neve”) 

CULTURA, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  
E ACTIVAÇÃO DE MARCA
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Organização do Baile de São 
Valentim

O Baile de São Valentim trouxe até ao coração de 
Lisboa uma noite de muita música, amor e diversão!

O evento mais romântico do ano juntou solteiros 
e enamorados, no Museu Nacional da História 
Natural e da Ciência, para celebrar este 14 de 
Fevereiro com o todo o glamour e brilho dos anos 
50.

Ao som dos The Jukeboxers, uma banda de covers 
dos anos 50, 60 e 70, centenas de visitantes deram 
azo à imaginação e entraram neste conto de fadas 
do século XXI.

Às 22 baladas deste Dia dos Namorados, 
comemorou-se o amor, reuniram-se os amigos, com 
Santo António a abençoar os demais e um local 
escolhido a preceito, para recuperar a essência dos 
romances de outros tempos.

Mais de 500 pessoas passaram pel’O Baile de São 
Valentim. Com entrada gratuita, o Departamento 
de Cultura e Dinamização do Espaço Público da 
Freguesia convidou solteiros e comprometidos, para 
que ninguém ficasse em casa e todos se divertissem 

numa noite agradável, com muito brilho, luzes, boa 
música e, claro, boa companhia. 

Canto do Conto ao fim da tarde e 
sessões nas escolas da Freguesia

Sessão de Fevereiro: Namorados, primos e casados

Leitura do livro Queres namorar comigo? (João 
Ricardo) e ateliê (cartão de namorados decorado 
com carimbos e fotografia polaróide)



CULTURA, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO  
E ACTIVAÇÃO DE MARCA

Apoio à Inauguração do Passadiço

Apoio logístico, de som e animação do evento. 

Dia da Mulher

Cerca de 200 gerberas de várias cores foram 
oferecidas pela Freguesia de Santo António 
no domingo, 8 de Março, às mulheres que 
passeavam na Avenida da Liberdade. Uma forma 
de as homenagear por ocasião de mais um Dia 
Internacional da Mulher e também de «fazer com 
que elas sentissem que a Avenida era sua». E ainda, 
200 árvores do eixo central «vestiram-se» de cor-
de-rosa como forma de se associarem a esta festa.

Informação Escrita do Presidente -  Trimestral · Dezembro de 2014
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Dia da Árvore e da Poesia
 
O Jardim das Amoreiras ficou ainda mais rico e 
colorido no sábado, dia 21 de Março, depois de 
centenas de crianças terem pintado a cerca do 
parque infantil e ajudado a plantar uma árvore. 
Actividades que foram promovidas pela Freguesia 
de Santo António no âmbito do Dia da Árvore e da 
Poesia.

Durante toda a manhã, miúdos e graúdos muniram-
se de pincéis, tintas de várias cores e sobretudo de 
muita imaginação e fizeram surgir no cercado 
várias árvores, flores, pássaros, borboletas, casas 
e até fantasmas. Puderam ainda plantar relva num 
vaso, com uma flor de cartão com o poema do 
Jardim das Amoreiras.
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Canto do Conto ao fim da tarde e 
sessões nas escolas e na Biblioteca 
com as escolas

Nos Fins de semana de Dezembro a Rua da escola 
Politécnica tem um autocarro decorado, aqui faz-se 
Sessão de Março: Contar a Rimar

Leitura do livro O Grufalão (Julia Donaldson e 
Axel Scheffler) e atelier de pintura de ardósia e 
contraplacado liso.

Matiné dançante

Organização da matiné dançante no Salão Nobre 
dos Bombeiros Voluntários Lisbonenes e lanche
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Dia do Teatro – 27 de Março

Para celebrar o Dia Mundial do Teatro propusemo-
-nos a levar para a Avenida da Liberdade a 
exposição Revista ao Parque, realizada no passado 
ano de 2014, no Antigo Picadeiro Real do Museu de 
História Natural e da Ciência. Junto à estátua dos 
Combatentes da Grande Guerra esteve exposta a 
exposição com os painéis informativos (fotografias 
e textos), uma pequena amostra do espólio de 
vestidos e chapéus, figuras de artistas em tamanho 
real e um café dos artistas. Muitos dos que por ali 
passaram puderam tirar fotografias com as imagens 
dos artistas de outros tempos ou numa moldura 
comemorativa do evento.

Alem disso, todas as ruas da Freguesia foram 
renomeadas, provisoriamente, com os nomes 
de actores, produtores e artistas nacionais, para 
homenagear as gentes do teatro. 

     Filipa Veiga
     Coordenação Cultura, Dinamização  
     do Espaço Público e Activação de Marca
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ACÇÃO SOCIAL

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.

Memórias de Lisboa



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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DESPORTO



Informação Escrita do Presidente -  Trimestral · Março de 2015

DESPORTO

Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de Janeiro 
a Março de 2015 pelo Departamento Desporto da 
Freguesia de Santo António. 

Tendo em conta a importância da realização 
de actividades desportivas enquanto forma de 
dinamização do espaço público e promoção de 
hábitos de vida saudável, o Desporto, em parceria 
com a Educação, tem vindo a desenvolver projectos 
desportivos para a criação de escolas da Freguesia 
de Santo António, nomeadamente a Escola de Futsal, 
enquanto forma de dinamização desportiva dos jovens 
de Santo António.

Durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março, 
as actividades e eventos desenvolvidas foram a 
continuidade e consolidação do projecto “Escola de 
Futsal”, a “Inauguração do Polidesportivo do Passadiço 
– Campo de jogos Urbano Martins” e a “realização 
de reuniões de aproximação às colectividades da 
Freguesia” e possíveis projectos desportivos para a 
Freguesia.

Com isso, passamos a apresentar as actividades 
desenvolvidas pelo Desporto durante esse período.

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas nos termos da alínea v), do n.º1, do 
artigo 16.º, da Lei n.º 75/2013., o projecto “Escola 
de Futsal”, durante os meses de Janeiro a Março tem 
vindo a consolidar-se projetando-se agora uma nova 
apresentação do projecto mais alargada ao nível do 
concelho uma vez que na Freguesia o mesmo está 
consolidado.

Projecto 1 - “Escola de Futsal”

O Departamento de Desporto estruturou e organizou a 
criação de uma escola de Futsal na Freguesia.

No passado dia 14 de Março, teve lugar a primeira 
aula oficial da escola, tendo contado com a presença 
de 10 crianças inscritas. Até ao final de Março, 
contabilizámos 14 inscrições efectivas, tendo sido 
distribuídas pelos horários da Escola, que foram 
organizados às segundas e quintas-feiras, das 18h às 
19h, e aos sábados das 10h30 às 11h30.

Foi também elaborado um plano de promoção das 
Escolas no âmbito das freguesias vizinhas sendo que 
em meados de Abril, o Departamento de Desporto irá 
realizar uma acção junto de várias entidades de ensino 
de forma a promover o projecto e trazer ainda mais 
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crianças para a Escola de Futsal.

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na termos da alínea j), do artigo 12.º, da 
Lei n.º 56/2012., foi realizado o projecto “Renovação 
do Passadiço” durante o mês de Dezembro.

Projecto 2 - “Inauguração do 
Polidesportivo do Passadiço – 
Campo de jogos Urbano Martins”

O Departamento de Desporto elaborou um projecto de 
renovação do Campo de Jogos do Passadiço. 
O novo Polidesportivo do Passadiço – Campo de Jogos 
Urbano Martins foi inaugurado no dia 21 de Fevereiro. 
A reabertura do antigo Campo de Jogos do Passadiço 
contou com a presença de várias personalidades da 
cidade de Lisboa.

Fizeram-se representar Fernando Mendes, apresentador 
do program "O Preço Certo" da RTP1, Paula Marques, 
vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local da 
Câmara Municipal de Lisboa, Jorge Máximo, vereador 
do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, bem 
como todo o executivo da Freguesia de Santo António.
Esta inauguração levou também à homenagem de 
Urbano Martins em honra de quem tomou conta deste 

espaço durante anos.
Vários jogos de futsal, animados por um speaker, e uma 
aula de zumba marcaram esta tarde festiva, que contou 
com a presença dos grupos desportivos Os Lâncias e 
Rio Janeiro, as equipas de futsal de Santo António e do 
Preço Certo da RTP1 e a instrutora de zumba Mónica 
Ferreira.

Projecto 3 - “Campo de férias da 
Páscoa”

O Departamento de Desporto colaborou com o 
Departamento de Educação no projecto do Campo de 
férias da Páscoa, com a elaboração de três actividades 
durante três tardes do referido campo.

As crianças inscritas neste campo de férias, puderam usufruir 
de uma aula de Futsal, Basquete e Andebol, bem como 
actividades de orientação. Estas aulas foram realizadas e 
planeadas pelo técnico de desporto da Freguesia.

Reuniões

1) No dia 10 de Fevereiro de 2015 o Departamento 
de Desporto reuniu com o Grupo de Escuteiros 7
Local – Pólo São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira, Pedro Martins, 

Paulo Franco e Sónia Jesus
Assunto: Apoio à divulgação das actividades da 
Associação

2) No dia 17 de Março de 2015 o Departamento de 
Desporto reuniu com o Grupo Desportivo os Lâncias
Local – Pólo São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira, José Manuel
Assunto: Apoio da Junta de Freguesia com treinador 
de Futsal para as actividades e apoios diversos.

3) No dia 23 de Março de 2015 o Departamento 
do Desporto reuniu com a empresa AFFSPORTS
Local – Pólo de São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira e José Florêncio
Assunto: Obras Passadiço. Reunião de controlo dos 
trabalhos realizados e possíveis melhoramentos à 
obra.

4) No dia 27 de Março de 2014 o Departamento 
do Desporto reuniu com a Associação Padbol
Local – Pólo de São Mamede
Participantes: João Pedro Ferreira e Jorge Amaral
Assunto: Projecto Padbol inserido no programa de 
verão desportivo de Santo António.

       João Pedro Ferreira
      Coordenação Desporto
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Renovação do Polidesportivo do Passadiço
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Hip-Hop - Praia do Torel

EDUCAÇÃO
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EDUCAÇÃO

Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
Janeiro a Março de 2015 pelo Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António. 

De acordo com as diversas competências delegadas 
à Freguesia de Santo António, o Departamento 
de Educação realizou actividades para crianças 
e jovens no período das interrupções lectivas do 
Carnaval e na Páscoa, com as crianças da CAF da 
EB1/JI Luísa Ducla Soares.

Entrega de materiais nas escolas e finalização 
de pequenas obras de manutenção. Revisão e 
manutenção de equipamentos escolares, assim como 
dos sistemas de segurança e de alarme das escolas.

Diversas reuniões e contactos no sentido de planear 
e implementar as actividades e projectos relativos ao 
Departamento da Educação, não só para o trimestre 
em questão mas também para períodos futuros. 

Requalificação / manutenção nas 
escolas

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 7.º, alínea 2) e art. 16.º, nº1 alíneas 
f), o) e ii), durante os meses de Janeiro, Fevereiro e 
Março, foram realizadas diversas manutenções nas 
escolas da Freguesia:

- Substituição de janelas e de interruptores das salas 
de aula EB1/JI S. José;
- Substituição de autoclismos EB1/JI S. José;
- Substituição de lâmpadas de retroprojectores de 
salas de aula na EB1/JI S. José;
- Substituição de vários autoclismos, uma sanita do 
jardim-de-infância na Escola Luísa Ducla Soares;
- Substituição de lavatório na Escola Luísa Ducla 
Soares 
- Pequenas reparações nas duas escolas, revisão 
dos contratos de manutenção dos alarmes das 
escolas.

Entrega de materiais nas escolas

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime Jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16.º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega de material de higiene e limpeza na EB1/
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JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. José;

- Entrega de reposição de material de primeiros 
socorros na EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI 
S. José;

- Entrega de material de desgaste e secretaria para 
1.º ciclo e Jardim de Infância na EB1/JI Luísa Ducla 
Soares e EB1/JI S. José e CAF (componente de 
apoio à família) da EB1/JI Luísa Ducla Soares;

- Entrega de material didáctico para a  EB1/JI Luísa 
Ducla Soares e AAAF (Actividades de Animação de 
Apoio à Família) e CAF (Componente de Apoio à 
Família) da EB1/JI Luísa Ducla Soares.

Reuniões/entrevistas

Realização de reuniões de trabalho no âmbito das 
competências coordenados pelo Departamento da 
Educação:

- Reunião de Avaliação da Componente de Apoio 
a Família (CAF /AAAF). Estiveram presentes, Teresa 
Silva (coordenadora geral do Agrupamento Baixa- 
Chiado), Cecília Diniz (coordenadora do 1.º ciclo 
do Agrupamento Baixa-Chiado), Vanda Lourenço 
(coordenadora da Escola Luísa Ducla Soares), 

Sandra Nunes (Educadora de Infância), Rita 
Corte Real (Monitora do CAF) e Raquel Almeida 
(Departamento de Educação ae Freguesia de Santo 
António). Resultou da reunião de avaliação do 
novo grupo de monitores, e respectivo programa 
de actividades, um parecer muito positivo quanto à 
nova equipa do CAF, sendo disso reflexo o aumento 
significativo relativamente ao ano lectivo de 2014;

- Foi realizada uma reunião, em Janeiro, no pólo 
de São Mamede com a Dr.ª Maria Tapada para a 
apresentação do Projecto “Reler”. Este projecto tinha 
como objectivo a troca de livros usados/novos, 
através de uma plataforma, sendo direcionado aos 
alunos do 2.º ciclo. 

- Foi realizada uma reunião, em Janeiro, com o 
responsável do Departamento de Comunicação 
(Pedro Martins) com o objectivo de divulgar o 
desfile de carnaval de Fevereiro realizado pelas 
crianças da escola de EB1/JI José. Ficaram 
definidos os meios a utilizar para a possível e 
adequada divulgação.

- Foram feitas entrevistas, nos meses de Janeiro e 
Fevereiro, para assegurar a contratação dos melhores 
e mais qualificados monitores para os programas 
referentes aos Projectos do Carnaval e da Páscoa;

- Foram feitos vários contactos e reuniões para a 
elaboração de uma planificação de actividades de 
ocupação de Férias de carnaval e da Páscoa para 
crianças/jovens da freguesia;

- Realizou-se uma reunião no dia 14 de Abril para 
Avaliação da Componente de Apoio a Família 
(CAF/AAAF). Nesta reunião, estiveram presentes 
Teresa Silva (coordenadora geral do Agrupamento 
Baixa-Chiado), Vanda Lourenço (Coordenadora da 
Escola Luísa Ducla Soares), Educadora de Infância 
Sandra Nunes, Rita Corte Real (Monitora do CAF), 
Raquel Almeida (Departamento de Educação da 
Freguesia de Santo António).

As actividades desenvolvidas pela equipa do CAF/
AAAF obtiveram avaliações muito positivas por 
parte dos presentes. Entre elas, destaca-se o bom 
relacionamento da equipa com as crianças e com os 
pais, a especial sensibilidade da equipa em relação 
a casos especiais. Salientou-se ainda o aumento das 
inscrições neste CAF, concluindo-se que as mesmas 
estão relacionadas com as características (positivas) 
da actual equipa do CAF e da interligação e 
comunicação efectiva com o Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António;
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EDUCAÇÃO

- Várias reuniões com os Departamentos de 
Desporto e da Acção Social com o objectivo de 
se definirem tarefas e actividades referentes ao 
programa «Férias Grandes», que decorrerá no 
período de 29 de Junho a 14 de Agosto.

Apoio da Freguesia de Santo 
António às escolas

No âmbito das competências da Freguesia, 
determinadas na Lei n.º75/2013, que estabelece 
o regime jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16.º, n.º1 alínea v), a Junta apoiou as 
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José) 
com oferta de:

- Idas ao Festival Play no Cinema São Jorge com 
as crianças das escolas EB1/JI José e EB1/JI Luisa 
Ducla Soares no dia 4 de Fevereiro. Assistiram ao 
festival as crianças do 1.ª ciclo e as do jardim-de-
infância;

- Divulgação e promoção do desfile de carnaval 
efetuado pelas crianças da escola EB1/JI José no 
dia 13 de Fevereiro;

- Presentes de Páscoa para as crianças do jardim-

de-infância da escola EB1/JI Luísa Ducla Soares 
aquando do final do segundo período de aulas (13 
de Março) - 22 Coelhinhos de chocolate.

- A Maratona de Leitura nas Escolas foi às escolas 
EB1/JI José e EB1/JI Luisa Ducla Soares no dia 
7 de Abril. Leram-se pequenas histórias em cada 
turma e procedeu-se à entrega de um livro a cada 
uma das crianças.

Ocupação de tempos Livres nas 
Férias de Carnaval e Páscoa para 
as crianças e jovens da Freguesia

Muitas crianças e jovens não têm onde ficar durante 
as interrupções lectivas. Deste modo, a Freguesia de 
Santo António promoveu um conjunto de actividades 
de lazer durante esse período, para responder às 
necessidades das famílias.

Assim, durante a interrupção lectiva relativa às férias 
do Carnaval, foi realizado entre os dias 16 e 18 
de Fevereiro o projecto “Férias de Carnaval - 
Ocupação de tempos livres” para as crianças e 
jovens da freguesia, dos 4 aos 14 anos, que contou 
com a participação de 26 crianças.Freguesia de Santo António

Bem no Coração de Lisboa

SEDE: 
Calçada do Moinho de Vento nº3 | 1169-114 Lisboa
Tel: (+ 351) 218 855 230 | Fax: (+ 351) 218 855 239
Email: info@jfsantoantonio.pt
www.jfsantoantonio.pt
    /FreguesiaSantoAntonioLisboa

ATENDIMENTO SÃO MAMEDE 
Largo de São Mamede, n.º 7 | 1250-236 Lisboa 
Tel: (+ 351) 213 928 090 | Fax: (+ 351) 213 928 099 

ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS 
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa 
Tel: (+ 351)  213 563 140 | Fax: (+ 351)  213 555 450

Inscrições e informações nos Pólos da Freguesia

Inscrições até 
10 de Fevereiro

16, 17 e 18 
Fevereirodos 4 aos 14 anos

das 9h às 17h30
cinema
passeios/visitas
teatro
ateliers
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- Foi elaborado pelo Departamento de Comunicação 
um cartaz publicitário para divulgar e informar a 
população acerca do projecto de ocupação de 
tempos livres para o período em questão; 

- Foram desenvolvidas as actividades planificadas 
inicialmente relativas aos 3 dias de duração do 
projecto, das quais se podem destacar:
- Visitas a Teatros, Museus e Cinemas;
- Visitas a Fábricas e Parques de Diversões;
- Visita à Quinta Pedagógica e diversos ateliers;
- Visita ao Oceanário e ao Pavilhão do 
Conhecimento;

- Todas as deslocações foram feitas de metro e/ou 
caminhando;
- As actividades foram acompanhadas por 
monitores, contratados especialmente para este 
projecto de tempos livres;
- As refeições, almoço e lanche, foram assegurados 
através da contratação de uma empresa de catering.

- Por forma a assegurar um espaço físico onde 
tivessem lugar as refeições, e algumas das 
actividades do programa, foi arrendado um espaço 
aos Bombeiros Voluntários Lisbonenses.

Durante a interrupção lectiva relativa às férias da 

Páscoa, foi realizado entre o dia 23 de Março 
e 6 de Abril o projecto “Férias da Páscoa - 
Ocupação de tempos livres” para as crianças e 
jovens da freguesia, dos 4 aos 14 anos, que contou 
com a inscrição e participação de 56 crianças.

- Foi elaborado pelo Departamento de Comunicação 
um cartaz publicitário para divulgar e informar a 
população acerca do projecto de ocupação de 
tempos livres para o período em questão; 

- Foram desenvolvidas as actividades planificadas 
inicialmente relativas aos 10 dias de duração do 
projecto, das quais se podem destacar:
- Visita ao Teatro Armando Cortez, ao Mosteiro dos 
Jerónimos e Museu do Oriente;
- Visitas a Fábricas e Parques de Diversões;
- Visita à Quinta Pedagógica e diversos ateliers;
- Actividades de Dança e Jogos Tradicionais. Em 
conjunto com o Departamento de Desporto, foi 
contratada uma empresa especializada neste 
género de actividades. Assim, garantiram-se 
os materiais necessários às actividades e, mais 
importante, a segurança das crianças.

- Todas as deslocações foram apoiadas através de 
um autocarro alugado para o efeito;
- As actividades foram acompanhadas por 

monitores, contratados especialmente para este 
projecto de tempos livres;
- As refeições, almoço e lanche, foram assegurados 
através da contratação de uma empresa de catering.
- Por forma a assegurar um espaço físico onde 
tivessem lugar as refeições, e algumas das 
actividades do programa, foi alugado um espaço 
aos Bombeiros Voluntários Lisbonenses.

     
     Carla Pereira
     Coordenadora Educação



Escola S. José



ESPAÇOS VERDES E 
PATRIMÓNIO
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Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
Janeiro a Março de 2015 pelo Departamento de 
Espaços Verdes e Património da Freguesia de Santo 
António.

A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de 
16 espaços verdes, totalizando uma área de 31.512 
m2, cuja manutenção está entregue à Freguesia por 
transferência de competências efectivada a 10 de 
Março de 2014.

A manutenção dos espaços verdes seguia, 
anteriormente, um desenho adequado à cidade 
e à gestão dos espaços da CML. Este facto levou 
a uma diversidade de contratualizações que foi 
gerida e analisada durante este trimestre de forma a 
optimizar o funcionamento dos referidos serviços.

Espaços Verdes
 
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA LIBERDADE
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA 
DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE

ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO

JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ RUA 
DO TELHAL
EB1 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das 
Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA DO 
PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO 
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA 
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS 
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO 
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA 
DUQUE DE LOULÉ

Nota: De forma adicional, a Freguesia mantém 
sob a sua gestão, por parceria estabelecida e 
com meios próprios, o espaço verde localizado no 
Instituto Gama Pinto.
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Projectos

Gestão e manutenção de Espaços 
Verdes

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de actividades de remoção de resíduos, sacha e
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;

- Realização de diversas sementeiras nos espaços 
verdes da Freguesia. Este processo teve como
objectivo dotar áreas anteriormente desprovidas de 
relva de espaços verdes com relvados cuidados,
optimizando assim os espaços verdes da Freguesia. 
Foram realizadas sementeiras na Avenida da
Liberdade, Jardim Alfredo Keil e Jardim Marcelino 
Mesquita;

- Verificação visual do estado dos diferentes espaços 
verdes, tendo em vista a melhoria no
funcionamento dos serviços de manutenção e a 
optimização dos espaços verdes da Freguesia;
- Fiscalização das intervenções realizadas 
nos espaços verdes, de forma a assegurar o 
cumprimento das premissas contratualizadas;

- Acompanhamento do tratamento realizado nas 
Palmeiras afectadas pela praga do escaravelho 
vermelho (Rhynchophorus ferrugineus);

- Optimização do sistema de rega dos espaços 
verdes existentes na Avenida da Liberdade através
da reprogramação e limpeza dos vários dispersores 
do sistema de rega, evitandos gastos desnecessários 
associados à incorrecta dispersão de água.

Intervenções no arvoredo inserido 
nos Espaços Verdes

- Corte de ramos e pernadas secas em árvores 
inseridas nos espaços verdes, com particular
evidência para o corte de pernadas feito no Jardim 
das Amoreiras;

- Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção (poda,
aclaramento e levantamento de copa) e realização 
das consequentes diligências para a realização
dos relatórios de avaliação de estado fitossanitário;

- Plantação de amoreira no Jardim das Amoreiras de 
forma a substituir exemplar vandalizado no mesmo local;
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ESPAÇOS VERDES E PATRIMÓNIO

- Comunicação com o Departamento de 
Manutenção de Espaços Verdes da CML para 
estudar o fornecimento de exemplares a plantar em 
espaços verdes da Freguesia.

Intervenções no arvoredo em 
caldeira

- Solicitação da elaboração do Relatório de 
Avaliação Fitossanitária de arvoredo situado na Rua
Luciano Cordeiro, Rua Rosa Araújo e Rua Rodrigues 
Sampaio, na sequência da detecção de
patologias em arvoredo durante as regulares 
inspecções visuais efectuadas pelos serviços de
Espaços Verdes da Freguesia;

- Intervenção de abate de urgência de uma 
palmeira situada no Largo das Palmeiras, em
coordenação com os Bombeiros Voluntários 
Lisbonenses, em função da queda das folhas e 
de parte da coroa da referido elemento, como 
consequência da acção do escaravelho-vermelho;

- Corte de pequenos ramos e pernadas de arvoredo 
em caldeira existente na Freguesia;

Elementos de água e Património 
integrante

- Actividades de inspecção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da
Freguesia;

- Ajuste do funcionamento da bomba dos Lagos 
“Douro” e “Tejo”, na Avenida da Liberdade, de 
forma a evitar gastos desnecessários de água

- Reparação de chafariz existente no Jardim das 
Amoreiras;

- Limpezas de superfície realizadas nos elementos 
de água existentes na Freguesia;

- Limpeza da cantaria do elemento de água 
existente no Jardim das Amoreiras

- Início dos procedimentos para limpeza profunda 
dos elementos de água situados na Avenida da
Liberdade, incluindo limpeza da cantaria.

Reuniões realizadas

- Reuniões de acompanhamento dos serviços 
prestados pelas entidades responsáveis pela
manutenção dos espaços verdes e para diagnóstico 
de arvoredo;

- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes aos espaços verdes;

- Coordenação com os serviços de Manutenção e 
Intervenção da Freguesia para as actividades de
manutenção de equipamento, nomeadamente nos 
elementos de água, e para organização dos
serviços de jardinagem prestados pelos meios 
próprios;

- Coordenação com os serviços de Cultura da 
Freguesia, para definição de planos de manutenção
preventiva para eventos realizados nos espaços 
verdes;

Outros

- Fiscalização do final da empreitada de 
reabilitação do parque infantil do Jardim das 
Amoreiras, para avaliar a correcta implementação 
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do mobiliário previsto, piso e vedação;

- Comunicação com a CML para assegurar os 
pedidos dos processo de desratização no
Jardim das Amoreiras;

- Recuperação do poema “A Oração da Árvore”, 
existente no Jardim das Amoreiras através da
aquisição de placa e implementação no local.

- Participação na Conferência Festival In 2015, que 
permitiu o contacto e partilha de experiências
com autarquias e entidades, de forma a optimizar os 
procedimentos associados à gestão dos
espaços verdes, património e espaço público da 
Freguesia.

     João Pires
     Coordenação Espaços Verdes e Património
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ACÇÃO SOCIAL

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.

Reabilitação do Parque Infantil do Jardim das Amoreiras
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ACÇÃO SOCIAL

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.

LICENCIAMENTO
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LICENCIAMENTO

Introdução 

Este departamento faz a gestão genérica do 
licenciamento de ocupações de espaço público, 
nomeadamente associada às ocupações no 
espaço contíguo de estabelecimentos e ocupações 
temporárias de espaço público. 

Tendo estas atribuições sido transferidas “de facto” a 
partir de Janeiro de 2015, foi necessário um esforço 
de implementação de procedimentos e aquisição 
de conhecimentos, nomeadamente através de 
formação com a Câmara Municipal de Lisboa. Os 
procedimentos foram implementados com toda a 
celeridade, tendo sido sempre dada uma resposta 
em tempo útil a todos os requerentes. 

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de Janeiro a Março pelo Departamento de 
Licenciamento da Freguesia de Santo António. 

Projectos 

O trabalho desenvolvido pelo departamento 
neste trimestre teve, essencialmente 5 vertentes: 
Formação, Informação, Apreciação, Fiscalização e 
Colaboração interna.

Formação

Face às competências próprias da Freguesia 
consagradas na Lei 56/2012 relativas a 
licenciamento de ocupação de espaço público, foi 
necessário qualificar os colaboradores através de 
formação na Câmara Municipal de Lisboa. 
Foram frequentadas as acções “Reforma 
Administrativa de Lisboa": 

“Licenciamento de Ocupação de Espaço Público 
(Licenciamento de Suportes Publicitários)”;

“Reforma Administrativa de Lisboa: 
Licenciamento de Ocupação Temporária de 
Espaço Público”. 

Foi ainda realizada formação com os serviços 
municipais sobre Venda Ambulante, na DPDL e 
DMF, Arraiais, na UIT – Centro e Licenciamento de 
Vendedores de Lotarias, Arrumadores e Máquinas 
de Jogos na DPDL.

Informação

Foi feito um esforço no sentido de prestar informação 
aos comerciantes da Freguesia por se ter constatado 
um profundo desconhecimento, nomeadamente, 

quando às obrigações inerentes ao DL 48/2011. 
Neste sentido, foram prestadas todas as informações 
solicitadas presencialmente ou telefonicamente, 
nomeadamente a algumas entidades de dimensão 
nacional que desconheciam o enquadramento legal 
e procedimentos associados ao licenciamento.
Foi ainda preparado o texto para um diptíco de 
esclarecimento e para a área de Licenciamento no 
site da Freguesia e um resumo das competências 
do Departamento para a revista da Freguesia por 
forma, mais uma vez, a esclarecer os comerciantes.

Apreciação

Foram submetidos e apreciados neste período 
144 processos de Licenciamento Zero, 1 Pedido 
de Ocupação Temporária de Espaço Público e 5 
renovações de licença de venda de gelados. 

Se considerarmos que durante todo o ano de 
2014 foram submetidos cerca de 300 processos 
de Licenciamento Zero relativos à Freguesia de 
Santo António, podemos estimar que, a este ritmo, 
deveremos ter um acréscimo de número de pedidos 
na ordem dos 95% no final de 2015.

Fiscalização

Desde Março, iniciaram-se acções de fiscalização/
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informação junto dos estabelecimentos comerciais 
da Freguesia. Neste período, foram visitados um 
total de 186 estabelecimentos situados na Rua 
Castilho, Rua da Escola Politécnica, Rua D. Pedro 
V, Praça do Príncipe Real, Av. Duque de Loulé, Rua 
Alexandre Herculano, Rua Camilo Castelo Branco, 
Largo do Rato, Rua Braamcamp, Rua Luciano 
Cordeiro e Rua do Telhal. 

Nestas acções, verificou-se que apenas uma parte 
residual dispunha da documentação de licenciamento 
para pelo menos algum elemento. 

Destes dados, e se considerarmos que foram visitadas 
algumas das principais artérias da Freguesia, 
podemos extrapolar que não mais de 20% dos 
estabelecimentos se encontram licenciados, mesmo 
que não na totalidade dos elementos presentes com 
ocupação de espaço público.

Constatou-se também que, mesmo quem já teve 
licença de publicidade, deixou de fazer qualquer 
pagamento quando deixaram de ser enviadas guias 
de pagamento automaticamente em 2013.
Dos processos que deram entrada no mês de 
Março, cerca de 40 resultaram directamente da 
nossa fiscalização, o que corresponde à quase 
totalidade dos processos submetidos neste período.

Neste sentido, continuará a ser dada a maior 
importância a este trabalho de proximidade com 
acções diárias.

Outros

O Departamento de Licenciamento colaborou ainda 
com os departamentos:

Comércio e Turismo – Preparação e participação 
em 2 reuniões na Direção Municipal de Mobilidade 
e Transportes de discussão e preparação do 
Regulamento Municipal de Circuitos Turísticos;

Cultura – Licenciamento dos eventos “Dia da 
Mulher” e “Dia Mundial do Teatro”, além da 
colaboração relativa ao licenciamento do evento 
MoteLx.

Comunicação – A distribuição do Magazine da 
Freguesia foi feita na Avenida da Liberdade com a 
participação do Departamento de Licenciamento, 
por forma a aproveitar esta oportunidade 
de contacto para, mais uma vez, divulgar as 
competências da Freguesia e esclarecer sobre 
as obrigações legais no âmbito da ocupação de 
espaço público.

Acção Social – Estão a ser preparadas acções 
de fiscalização em estabelecimentos de diversão 
nocturna no âmbito da colaboração habitual deste 
departamento com a Polícia de Segurança Pública.

     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 
Janeiro a Março de 2015 pelos Serviços de Limpeza 
Urbana da Freguesia de Santo António, que 
dispõe de dois postos com aproximadamente 40 
trabalhadores, que prestam serviços em dois turnos 
(dia/noite).

Os serviços prestados pela Freguesia incluem 
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas 
e sumidoros, através de acções 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 e herbicida dos 
passeios públicos;

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 o Festival PLAY- Festival 
Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, 
desfile do Colégio Militar, caminhada Vencer o 
Cancro;

- Realização de serviços de reforço e apoio 
de limpeza urbana em eventos organizados 
pela Freguesia, onde se destaca o serviço de 
acompanhamento de limpeza urbana para a 
inauguração do Parque Infantil do Jardim das 
Amoreiras e para a inauguração do Polidesportivo 
do Passadiço.

Gestão de equipamentos

- Realização de diversos serviços de reparação 

e manutenção nos postos de limpeza urbana em 
coordenação com a equipa de Intervenção e 
Manutenção da Freguesia;

- Manutenção de equipamentos como sistema de 
ar forçado, plataforma elevatória do posto da 
Avenida;

- Coordenação com as oficinas da CML para 
reparação e manutenção dos veículos transferidos, 
e em sistema de partilha, afectos aos serviços de 
limpeza urbana;

- Reparação de equipamento de trabalho, 
nomeadamente sopradores e roçadoras transferidas 
da CML;

Reuniões realizadas

- Realização de reuniões de coordenação com 
a equipa de encarregados para planeamento e 
acompanhamento de trabalho, de onde se destaca 
a organização do mapa de férias do serviço para 
o ano 2015 e escala de trabalho da equipa de 
motoristas;

- Coordenação de trabalho com serviços da 
Freguesia, nomeadamente com os Departamentos 
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de Intervenção e Manutenção, Espaços Verdes e 
Desporto.

Outros

- Criação de circuito diário de reforço de recolha 
de lixo no espaço público que percorre a Colina de 
Santana e área da Glória.

- Criação de equipa de serviço de condução de 
veículos de limpeza urbana e organização do 
serviço de escalas para o ano de 2015.

- Participação da equipa de condutores em acção 
de formação da Câmara Municipal de Lisboa sobre 
utilização da viatura elétrica GOUPIL;

- Acções de informação ao comércio local sobre 
tratamento do lixo, em áreas como a sensibilização 
para a redução de lixo na via pública, cumprimento 
de horários de colocação de contentores, 
informação de serviços disponíveis para pedidos 
pontuais de recolha.

- Participação na campanha de apoio a uma jovem 
tetraplégica de 13 anos através do transporte de 
cerca de 8 toneladas de tampinhas.

- Realização de diagnóstico de estado de sarjetas e 
sumidouros da Freguesia.

     Filipa Mendes
     Coordenação Limpeza Urbana  



Equipa de Limpeza Urbana



INTERVENÇÃO E 
MANUTENÇÃO
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INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO

No primeiro trimestre de 2015, o Departamento 
de Intervenção e Manutenção da Freguesia de 
Santo António esteve principalmente focada para 
as áreas da vistoria e intervenção na estrutura 
eléctrica.

Foram alvo de vistoria e intervenção os seguintes 
equipamentos:

 - Posto de Limpeza do Rato
 - Posto de Limpeza da Avenida
 - Escolas do 1.º Ciclo (EB 1 Ducla Soares e EB1 

São José)
 - Postos de Atendimento (São José, São Mamede 

e Coração de Jesus)

Foi-nos possível prestar apoio nos eventos culturais 
da Freguesia e auxiliar nas pequenas reparações 
em domicílios de apoiados pelo Departamento de  
Acção Social.

No entanto, não foi negligenciada a nossa 
principal missão, que é a intervenção ao nível do 
calcetamento de passeios, colocação de pilaretes 
e sinalização vertical.

Este relatório é um resumo do trabalho executado 
neste 1.º trimestre de 2015, pela Departamento de 

Intervenção e Manutenção da Freguesia de Santo 
António.

Manutenção de calcetamento

Após o conhecimento e análise dos locais 
que requerem intervenção urgente ao nível do 
calcetamento, foram desenvolvidos trabalhos de 
recuperação integral os seguintes arruamentos:

- Beco dos Nobres
- Rua Monte Olivete
- Rua de Santa Marta
- Avenida Duque Loulé
- Travessa Monte do Carmo
- Rua da Glória
- Escadinhas de Santo António da Glória
- Rua Castilho
- Rua Braamcamp
- Rua Rodrigo da Fonseca

Foram, ainda colocados e/ou recolocados 
pilaretes nas seguintes ruas:

- Rua de Santa Marta
- Rua Cardal de São José
- Travessa Fábrica dos Pentes
- Rua Monte Olivete
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GOPI – Pedidos de Intervenção 
na Plataforma de Gestão de 
Ocorrências e Pedidos de 
Intervenção

No primeiro trimestre de 2015 foram reportadas e 
registadas 279 intervenções na Plataforma GOPI.

Intervenção e pequenas 
reparações

Foram executadas pequenas intervenções nas 
habitações dos mais desfavorecidos, com o 
objectivo de colaborar e auxiliar o Departamento 
de Acção Social, na melhoria das condições de 
habitabilidade dos fregueses.

Sinalização

A reparação e manutenção da sinalização vertical 
e horizontal foi realizada pela Freguesia de Santo 
António a melhoria e conservação da sinalização 
existente.

A Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de 
Santo António têm vindo a colaborar de forma 

contínua para a melhoria e agilização de todos os 
processos existentes.

Outros

Neste trimestre, foi necessário o apoio nas 
situações de intempérie, em conjunto com o 
Departamento de Limpeza Urbana da Freguesia, 
Polícia Municipal e Bombeiros.

As iniciativas culturais da Freguesia dinamizadas 
pelo Departamento de Cultura neste trimestre 
foram assistidas pela equipa de manutenção, na 
montagem, desmontagem e limpeza.

     Sérgio Dolbeth e Costa
     Coordenação Manutenção





COMÉRCIO E TURISMO
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COMÉRCIO E TURISMO

Introdução 

O Departamento do Comércio e Turismo tem uma 
abordagem coordenada das suas duas valências, 
uma vez que são dois temas com grande tradição 
e intervenção quotidiana no contexto económico 
da Freguesia de Santo António e estão ambas 
profundamente interligadas. 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
Janeiro a Março de 2015 pelo Departamento de 
Comércio e Turismo da Freguesia de Santo António. 

Projectos 

Dinamização do Comércio 
Tradicional

No seguimento da actividade anteriormente 
desenvolvida, estão a ser estruturadas iniciativas 
que visam a dinamização do comércio tradicional 
da Freguesia, no âmbito das suas competências. 
Com o apoio da Escola de Comércio de Lisboa, 
está agendada a realização de um Workshop 
subordinado ao tema e a importância do Visual 
Merchadising, a ter lugar na sede da UACS – União 

das Associações do Comércio e Serviços.

Estão igualmente a ser promovidas outras 
iniciativas que visam a animação das principais 
ruas comerciais da nossa Freguesia, bem como a 
dinamização do comércio de bairro, as quais serão 
divulgadas em momento oportuno.
 

Protocolos

No período em análise, foram finalizadas as 
negociações com as entidades parceiras com as 
quais se estabeleceram protocolos de cooperação, 
tendo como objectivos a criação de estruturas de 
apoio locais ao desenvolvimento económico e social 
da Freguesia no próximo ano;

- Invest Lisboa
- Júnior Achievement Portugal

A cerimónia de assinatura dos respectivos Protocolos 
de Colaboração terá lugar oportunamente, 
enquadrada em evento(s) relevante(s) que lhe 
confiram a devida dignidade.  
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Reuniões realizadas

Para prossecução das actividades do Departamento 
do Comércio e Turismo, foram realizadas as 
seguintes reuniões de trabalho: 

- Invest Lisboa - Agência de Promoção Económica 
de Lisboa - Mercado do Rato, projectos para OP, 
acções de promoção do empreendedorismo (três 
reuniões) ;
- Junior Achievement - planeamento do 
desenvolvimento das actividades 
nas Escolas Ducla Soares e S José;
- Cushman & Wakefield – Mediadora 
especializada em retalho de luxo, principal 
promotora da Av. da Liberdade - interacção com 
serviços da Freguesia;
- Presidente da Direcção e Técnica da UACS 
(duas reuniões) – planeamento do Workshop
- Presidente da Associação Passeio Público
- Presidente da Associação de Comerciantes da 
Rua Castilho;
- Presidente e Directora-Geral da Associação 
Mundo a Sorrir;
- Coordenador da Escola de Comércio de 
Lisboa (três reuniões) – Planeamento do Workshop, 
diversos;
- Coordenadora Geral da EntrAjuda – Banco de 

Bens Doados, Banco de Equipamentos – entrega 
presentes resultantes da Vila Alegria, apresentação 
do projecto Mundo a Sorrir;
- António Paraíso - Especialista em Marketing e 
Comércio de Produtos de Luxo;
- CAL - Câmara Agrícola Lusófona, por causa 
do Mercado do Rato (3 reuniões);
- Administração e quadros da EMEL, por causa do 
Mercado do Rato (2 reuniões);
- CML/DMMT sobre Regulamento de exploração 
de circuitos turísticos e tuctuc;
- Visitas a espaços para instalação Centro CASO.

Outros

- Participação no Seminário Comércio Investe - 
organizado pela Invest Lisboa e pela CCIP;

- Participação no Seminário Portugal 2020 - 
organizado pela Invest Lisboa e pela CCIP.

     Francisco Toscano
     Coordenação Comércio e Turismo



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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Bem no coração de Lisboa 
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1169-114 Lisboa

Telefones 218 855 230 (Sede) 
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