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Bem no Coração de Lisboa

Meus amigos,
Hoje é tempo de Partilhar e Agradecer.
E começo pela última, Agradecer.
Os agradecimentos são muitos. A começar por casa, a
Junta de Freguesia de Santo António que, como sabem,
tenho a honra de estar como Presidente. E aqui os
agradecimentos são feitos enquanto Pessoa, enquanto
Político e enquanto Presidente. Mas estes três papéis
misturam-se quando reconheço o esforço das equipas
da Freguesia nesta hora difícil.
Agradecer às equipas da Limpeza Urbana, que
estão na rua a varrer e a lavar. E às equipas de
Manutenção e Espaço Público que estão a desinfetar
todo o mobiliário urbano da Freguesia para que todos
possamos andar em segurança.
Agradecer às equipas do Vassouras & Companhia e
do Valor Humano, que se desdobram em esforços a
ajudar quem é mais frágil, com a tarefa acrescida de,
agora, levar diariamente um número muito maior de
refeições a mais de um terço das famílias da Freguesia.
Agradecer à equipa do Espaço Júlia, que por razões
do período que atravessamos, é o garante de
segurança de muitas pessoas que sofrem desse flagelo
que é a Violência Doméstica.
Agradecer às equipas de Atendimento e Licenciamento
que, em regime de teletrabalho, procuram atender a
todos os pedidos.
Agradecer à Cultura, Desporto e Educação que se têm
desdobrado na descoberta e criação de conteúdos
para que em casa tudo pareça o mais normal possível,
para as nossas crianças e jovens.

Agradecer à Comunicação, que desenvolve diariamente
toda a informação essencial para que todos consigam
chegar aos serviços da Freguesia, e para vos fazer chegar
tudo o que estamos a fazer, para que possam ficar em casa
na máxima segurança.
Agradecer a todas as outras equipas, que em backoffice
procuram manter os serviços, muitas vezes invisíveis para o
público em geral, mas sem os quais nada disto funciona.
À Contabilidade, aos Recursos Humanos e à Informática, a
todos eles queria dar o meu sentido, sincero e reconhecido
Obrigado.
Não posso deixar de agradecer também, a todas as
empresas e entidades que neste tempo de dificuldades, nos
ajudam a ajudar. Os hotéis da Freguesia, os restaurantes,
as empresas e as Pessoas que doam o seu trabalho, tempo
e dinheiro para que possamos ir mais longe e chegar a mais
gente.
O meu sincero agradecimento vai também, e num sentido
mais amplo, para todos os profissionais de saúde – do
médico ao enfermeiro, ao auxiliar de limpeza, ao segurança
do hospital, aos bombeiros, mas também aos profissionais
de todos os sectores que procuram manter o país a
funcionar. Os funcionários dos supermercados, do comércio
local, das farmácias, dos quiosques e minimercados,
dos restaurantes que agora se resumem ao takeaway,
os condutores de transportes públicos, os funcionários
das cantinas, sem esquecer o tão importante trabalho da
comunicação social que tem como principal razão deixarnos a todos bem informados, e acreditem, que sem eles tudo
isto seria bem mais difícil.
E todos aqueles que, trabalham nas infraestruturas, num
trabalho invisível, que permite que a sociedade continue
a funcionar, e possamos ter água, luz, telecomunicações,
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atividades financeiras e tudo o mais que tem de
funcionar.
Todos vocês são heróis, os nossos super-heróis, numa
altura onde todos temos de nos superar individualmente,
para em conjunto podermos ser mais fortes e derrotar
este inimigo desigual.
Quero também PARTILHAR convosco o orgulho que fico
pelas principais forças políticas, finalmente, e pelo que
vejo, a trabalhar em conjunto para o bem da população.
Não interessa neste momento a esquerda ou a direita,
o partido A ou o partido B. Não interessa discutir agora
se podíamos ter feito mais, melhor ou mais cedo. Haverá
tempo, mais à frente, para as análises políticas e as
análises às ações tomadas ou que deveriam ter sido
tomadas. Interessa sim, neste momento cerrar fileiras e,
todos juntos, lutarmos contra este inimigo invisível.
Porque se há causas nacionais, meus amigos, esta é o
exemplo perfeito.
E sabemos bem que após vencermos – e tenho a certeza
absoluta que venceremos este vírus - virá um tão mau ou
pior, que será um vírus económico. Vem aí tempos de,
duvida e incerteza. E também aí, quer na preparação
quer na execução das medidas que se imponham,
teremos de estar juntos e unidos, todos a remar numa só
direção, porque é a responsabilidade dos eleitos. Desde
o Presidente da República até ao Presidente da Junta.
Obrigado!

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António

nte relatório é uma descrição sumária do trabalho
Social
desenvolvidoAção
no decorrer
do mês de Maio de 2014
pelo Departamento de Acção Social da Junta de
Freguesia de Santo António. Está dividido por temas/
Ambiente Urbano
acções.
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
A Subunidade de Ação Social da Freguesia de
Santo António tem no centro da sua atuação
os fregueses mais necessitados e com várias
fragilidades, bem como todos aqueles que, por
diversas razões, a ela recorrem. Está organizada
para dar resposta qualificada a todos os fregueses.
A presente informação constitui-se como uma
descrição do trabalho desenvolvido por esta
Subunidade no primeiro trimestre de 2020.

ATENDIMENTOS
Os fregueses têm ao seu dispor dois dias por
semana para atendimento presencial, à terça-feira
nos Serviços Centrais na Rua Alexandre Herculano
e na quinta-feira no Centro Social Laura Alves. Estes
atendimentos ocorrem mediante agendamento
prévio. Importa ressalvar que qualquer freguês,
perante uma situação de emergência, é atendido
presencialmente, noutro qualquer dia, consoante a
necessidade do mesmo.
Algumas situações ou mero esclarecimento de
dúvidas, ocorre mediante recurso a contacto
telefónico.
Toda e qualquer situação carece de um olhar atento,
havendo a preocupação de uma resolução célere e
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em articulação com outras entidades, sempre que o
assunto o justifique.
Até ao dia 12 do mês de março do presente ano
civil, recorreram ao atendimento presencial, 83
fregueses.
Foi concedido apoio económico nas seguintes
circunstâncias:
- Compra de medicação, próteses oculares e
aquisição de sapatos ortopédicos – 13 fregueses.
Este apoio permitiu a aquisição de próteses oculares
para uma criança em idade escolar;
- Pagamento de renda de casa, nas situações de
perda iminente da habitação, por impossibilidade
de pagamento da respetiva renda - 7 fregueses;
- Pagamento de Água, Eletricidade e
Telecomunicações devido a situação de carência
económica emergente - 11 fregueses.
O apoio económico acima descrito foi concedido
no âmbito do Regulamento de Apoios Sociais da
Freguesia e do Fundo de Emergência Social da
Câmara Municipal de Lisboa.
Um freguês foi encaminhado para a resposta
social de Lar de Idosos na Casa do Artista, tendo
havido num primeiro momento intervenção no
âmbito da limpeza e higiene da habitação,
após se ter verificado que o mesmo vivia em
condições desumanas. Durante a intervenção e
acompanhamento de proximidade, identificou-se
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a necessidade de integração em Lar de Idosos,
resposta que se afigurou como a adequada
à salvaguarda das necessidades deste idoso.
Esta decisão foi possível perante a aceitação e
concordância do mesmo.
O acompanhamento de fregueses que perderam
poder económico e que se deparam com a
necessidade de procura de habitação com
renda acessível, traduziu-se no apoio ao nível da
submissão de 13 candidaturas à Habitação Social.
Processos que se mantêm em acompanhamento até
à resolução dos mesmos.

MERCEARIA SOCIAL VALOR
HUMANO
De realçar que muitas das necessidades centramse na falta de recursos económicos para aquisição
de bens essenciais como a alimentação. Estas
dificuldades cruzam-se, na maioria das vezes,
com situações de desemprego e nos fregueses
mais velhos, com pensões muito baixas. Tem
sido possível estar ao lado destes fregueses
minimizando o impacto destas carências através do
encaminhamento dos mesmos para a Mercearia
Social Valor Humano e noutras situações para o
apoio alimentar – refeições já confecionadas.

A Mercearia Social, segundo informação
transmitida pela colaboradora responsável
pelo Projeto, apoia mensalmente cerca de 310
agregados familiares. Para além da “compra”
de produtos alimentares, podem também ser
adquirias peças de vestuário, têxteis, produtos
de limpeza e higiene, utensílios para a casa e
alimentos para aninais de estimação.
O conceito inovador desta Mercearia, tem pilares
assentes no respeito pela pessoa, conferindolhe a possibilidade de obter os bens que
necessita, mediante o pagamento com recurso
à moeda virtual aqui utilizada “Santo António”.
Esta resposta social estimula a capacidade de
organização e gestão “económica”.

VISITAS DOMICILIÁRIAS
A realização de visitas domiciliárias constitui um
instrumento de trabalho que possibilita um maior
conhecimento da realidade vivida pelos fregueses,
que se encontram em acompanhamento nesta
Subunidade.
Em articulação com o Projeto Vassouras &
Companhia foram efetuadas 6 visitas domiciliárias,
que permitiram aferir, com mais clareza, as
necessidades de cada freguês, otimizando-se os
apoios que deveriam ser prestados.
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Em articulação com a PSP e a Equipa de Apoio a
Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
foram realizadas 11 visitas domiciliárias. As
situações sinalizadas derivaram de idosos isolados e
com necessidade de apoio.
A Subunidade de Ação Social foi chamada a
acompanhar e prestar apoio a um agregado
familiar, face a uma ação de despejo.

CLUBE NACIONAL DE NATAÇÃO
Através do apoio concedido pela Freguesia, 60
fregueses frequentam, uma vez por semana, aulas
de hidroginástica. A motivação para estas aulas
assenta por um lado, numa forma dos mesmos se
manterem ativos e por outro, constitui-se como uma
resposta privilegiada para determinadas situações
de saúde. Alguns fregueses têm mesmo indicação
médica para a realização destas aulas, sendo que,
sem o apoio da Freguesia, muitos deles não teriam
acesso a esta modalidade.
Importa ressalvar que 12 fregueses apenas
conseguem manter a frequência destas aulas, pois
recorrem ao apoio prestado pelo Sobe e Desce,
transporte gratuito que percorre toda a Freguesia.
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UNIVERSIDADE SÉNIOR DE SANTO
ANTÓNIO
Frequentam a Universidade Sénior cerca de 60
alunos, dos quais 28 são residentes na Freguesia.

ARTICULAÇÃO COM OUTRAS
SUBUNIDADES
Subunidade da Educação – a articulação e o
trabalho conjunto com esta Subunidade permitiu o
acompanhamento de dois agregados familiares com
problemáticas associadas a carência económica e
possível situação de risco.
Na fase de emergência em que o país se encontra,
tem havido uma estreita articulação ao nível da
identificação e encaminhamento de fregueses para
o apoio alimentar disponibilizado pela Câmara
Municipal de Lisboa.
Subunidade de Limpeza e Higiene Urbana –
esta articulação visa o apoio e o olhar diferenciado
aos sem-abrigo, numa perspetiva, quando aceite, de
integração e encaminhamento social. As situações
sinalizadas são posteriormente encaminhadas
para o Núcleo de Planeamento e Intervenção ao
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sem-abrigo da Cidade de Lisboa.
A última quinzena do mês de março, trouxe desafios
acrescidos que obrigaram a uma clara adaptação
desta Subunidade, para fazer face às necessidades
decorrentes do estado pandémico e de emergência
em que o país se encontra.
Os atendimentos via contacto telefónico foram
reforçados e as necessidades identificadas tiveram
o seu seguimento com base nos apoios e serviços
disponibilizados pela Freguesia.
Aumentaram de forma exponencial as necessidades
de apoio alimentar, quer através dos alimentos
disponibilizados pela Mercearia Social Valor
Humano, quer pelo fornecimento da refeição já
confecionada.
A Mercearia Social adaptou-se e reforçou o apoio
alimentar prestado aos fregueses, levando os
respetivos produtos alimentares a casa de cada
um. O mesmo apoio foi prestado pela equipa da
Subunidade de Ação Social e do Centro Social
Laura Alves que fizeram chegar à casa de cada
freguês identificado, diariamente, cerca de 281
refeições já confecionadas.
As situações identificadas, através de contacto
telefónico, tiveram o seu seguimento, no terreno, por
intermédio do apoio direto prestado pela equipa

acima identificada. Muitos fregueses seniores que
solicitaram apoio, mesmo não sendo casos sociais,
vendo-se confinados ao espaço casa, solicitaram o
apoio da Freguesia para, por eles, irem às compras,
adquirirem medicação, e noutras situações, levarem
a refeição já confecionada. Neste âmbito, até ao
momento foram apoiados cerca de 84 fregueses.
Foram contactados telefonicamente cerca de 680
fregueses, com mais de 65 anos, com o intuito de se
avaliarem as necessidades individuais.
Cerca de 20 fregueses, com idade superior aos 70
anos, que vivem sozinhos e alguns com fragilidades
ao nível da saúde, solicitaram serem contactados
telefonicamente, com regularidade, apenas para
se sentirem acompanhados, para terem com quem
falar, apoio que foi prestado.

CENTRO SOCIAL LAURA ALVES
Devido ao envelhecimento progressivo da
população, o recurso aos apoios prestados a
idosos tem vindo a crescer com maior impacto.
As vulnerabilidades associadas a estes fregueses
acarretam limitações, aumentando a dependência
de terceiros. As famílias, quando existem,
apresentam também dificuldade em responder
de forma adequada, sendo que muitas vezes
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AÇÃO SOCIAL
elas próprias não têm recursos para fazer face às
necessidades dos seus familiares.
Importa não perder de vista que as situações de
dependência não se verificam apenas nos seniores,
mas também sucedem noutras faixas etárias,
que acabam por ficar dependentes do apoio de
terceiros.
Nas situações acima expostas, a procura de Centros
de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário, como
resposta às necessidades, é a solução encontrada
por familiares e pelos próprios fregueses. Com
esta consciência, o Centro Social Laura Alves
mantém a dinamização de respostas sociais que
vão, claramente, ao encontro dos que delas mais
necessitam.
Neste primeiro trimestre de 2020, foram
desenvolvidas inúmeras diligências, tendo em
vista a abertura do Centro de Dia que acolherá
40 fregueses. Esta resposta social encontra-se
organizada com uma dinâmica que devolverá aos
fregueses nela integrados, a proteção, o aconchego
e a estimulação de capacidades e competências
que, em muito, melhorarão a qualidade de vida dos
mesmos.

VASSOURAS E COMPANHIA
Este projeto, com início em 2010, está estruturado
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para disponibilizar aos fregueses, uma resposta de
Apoio Domiciliário contendo os seguintes apoios:
- Higiene e conforto pessoal;
- Assistência a Medicamentos (mediante guia
terapêutico prescrito pelo médico assistente);
- Acompanhamento a consultas médicas, fisioterapia
e outras deslocações;
- Higiene e organização habitacional;
- Companhia e estimulação cognitiva;
- Entrega e acompanhamento de refeições;
- Tratamento de Roupa através do recurso à
Lavandaria Comunitária;
- Pequenas reparações ao domicílio.
Este Projeto, de importância extrema, apoia 70
fregueses, que encontram nele as respostas às
necessidades identificadas, restituindo-lhes o
respeito e a dignidade que todos merecem. Não
menos relevante, mas que importa assinalar, é a
diminuição do isolamento social, com as visitas,
regulares, desta equipa de profissionais, a casa de
cada freguês apoiado.
O trabalho desenvolvido ao longo destes anos tem
contribuído para que os fregueses sintam que não
estão sozinhos e que bastará um contacto telefónico
para que possam ter alguém que responda às
dificuldades e necessidades apresentadas. Os
familiares que, por diversos motivos, não conseguem
ou não podem estar ao lado dos seus idosos, sentem
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a confiança e tranquilidade de quem o faz com o
carinho e disponibilidade que os mesmos precisam.
A Subunidade de Ação Social em articulação
estreita com o Centro Social Laura Alves tem-se
adaptado às novas exigências devidas à pandemia
Covid-19, conseguindo alargar a sua atuação e
apoio a todos os que o procuram e dele necessitam.
Desta forma tem contribuído para ultrapassar
dificuldades emergentes, garantindo a segurança e
proteção dos seus fregueses.

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, uma
intervenção junto de menores sinalizados da nossa
Freguesia.

APOIO ALIMENTAR PINGO
DOCE (PD) / MOVIMENTO ZERO
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO
DARIACORDAR) E POAPMC PROGRAMA OPERACIONAL
DE APOIO A PESSOAS MAIS
CARENCIADAS
No âmbito deste projeto, diariamente, são
recolhidos produtos alimentares e refeições já
confecionadas, que são distribuídas a fregueses
que dela necessitam. Estes fregueses, com condição
económica precária, encontram aqui a refeição
quente que de outra forma não teriam. Este apoio é
disponibilizado pelo Refeitório da Tranquilidade.
Através da dinâmica inserida no Centro Social Laura
Alves, que tem como premissa o não desperdício e a
distribuição pelos que mais necessitam, duas vezes
por semana, são recolhidos no Pingo Doce, SA
de Algés, géneros alimentares. Estes produtos são
encaminhados para a Refood de Santo António que
por sua vez dinamiza a entrega dos mesmos aos
fregueses.
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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 08h do dia 27 de julho de 2015. Tem como área
de intervenção a área da 1ª Divisão do Comando
Metropolitano de Lisboa e este Espaço consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e
de técnicos de apoio à vítima, 24h por dia, 365
dias por ano. Tem como objetivos a intervenção
direta nas denúncias de Violência Doméstica em
articulação com as diversas entidades com atuação
no âmbito da violência doméstica, nomeadamente,
serviços sociais de emergência, autarquias locais,
unidades de saúde familiar, segurança social e
organizações da sociedade civil, bem como a
promoção de atividades de carácter preventivo,
informativo e de sensibilização na comunidade
local.
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.
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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 83
atendimentos, sendo que a Freguesia de Santo
António é a segunda Freguesia com mais casos
registados.
No âmbito do Espaço Júlia, reunimos com a
Secção Especializada de Violência Doméstica e
com o Departamento de Qualidade da Polícia de
Segurança Pública, equipas e apoio as vítimas
de violência doméstica do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Lisboa e do ACES Lisboa Norte.

Vasco Morgado
Presidente da Junta de Freguesia de Santo
António
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AMBIENTE URBANO
Introdução

Trabalho desenvolvido:

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de janeiro a março de 2020 pelos Serviços de
Limpeza Urbana da Freguesia de Santo António,
que dispõe de dois postos e um wc público onde
42 colaboradores prestam serviços organizados
em dois turnos (dia/noite). A equipa administrativa
conta com 2 colaboradores.
Os serviços prestados pela Freguesia incluem
a limpeza das vias, espaços públicos, sarjetas
e sumidouros, através de ações de varredura e
lavagem.

Serviços regulares de limpeza
urbana

Mapa trimestral de serviço
(dezembro a fevereiro)

- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da
Freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos
através de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- Serviço de recolha de resíduos abandonados
junto a ecopontos e vidrões (por delegação de
competências);
- Gestão e manutenção do Wc Público da Praça da
Alegria.

Trabalho desenvolvido:

Serviços regulares de limpeza
urbana
- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da
Freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos através
de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;
- Serviço de recolha de resíduos abandonados junto a
ecopontos e vidrões (por delegação de competências);
- Gestão e manutenção do Wc Público da Praça da
Alegria.

Mapa com indicação dos dias e respetivo número
de Assistentes Operacionais de serviço.
Os dados de março serão indicados no relatório do
próximo trimestre.
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Serviços excecionais de limpeza
urbana
- Reforço dos serviços de Limpeza Urbana nas áreas
de maior fluxo turístico da Freguesia;

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:
janeiro
- Manifestação de Professores - 31 janeiro - Reforço
de manutenção de varredura e papeleiras.
fevereiro
- Plenário/Manifestação FENPROF - 12 fevereiro Reforço de manutenção de varredura e papeleiras;
- Manifestação estudantes - 21 fevereiro - Reforço
de manutenção de varredura e papeleiras;
- Desfile Carnaval - 22 fevereiro - Reforço de
manutenção com equipa de apoio ao evento para
manutenção de varredura e papeleiras.
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Eventos previstos até ao final de março
- Procissão Via Crucis - 22 março - Reforço de
recolha de lixo, varredura dos locais de passagem
com manutenção de papeleiras;
- Aniversário Colégio Militar - 22 de março Reforço de manutenção com equipa de apoio ao
evento para manutenção de varredura e papeleiras
com equipa de apoio;
- Bici parque - CML/Mobilidade - Reforço de
manutenção para preparação de inauguração do
Bici Parque na Rua Mouzinho da Silveira;
- Manifestação - 13 março - Reforço de manutenção
de varredura e papeleiras.

- Realização de serviços de reforço
e apoio de limpeza urbana em
eventos organizados ou com
o apoio da freguesia, onde se
destaca:
Serviço de Ação Social:
- 7 fevereiro – Centro Social Laura Alves - Apoio
no transporte de material no âmbito do projeto de
reestruturação do Centro Social Laura Alves;
- Apoio na recolha de resíduos de limpeza de
residência no âmbito de apoio da ação social 26 e 27 de fevereiro - cedência de contentores,
equipamentos e recolha de resíduos;
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- Apoio regular na manutenção de locais de pernoite
de pessoas sem-abrigo em parceria com os serviços
de Policiamento de Proximidade da PSP em diversos
locais da Freguesia com especial reforço na Rua
Duque de Loulé, Rua Camilo Castelo Branco,
Marquês de Pombal, Travessa do Noronha.
Serviço de Educação;
- Desfile de Carnaval Escola EB1 São José 21 fevereiro - Reforço de varredura no percurso do
desfile.
Serviço de Licenciamento:
- Colocação e manutenção de contentores de
apoio nos dias de realização da feira da Avenida
no âmbito de feira licenciada à Associação Passeio
Público.

Gestão de equipamentos
- Procedimento de aquisição de serigrafia de
contentores de resíduos para apoio ao serviço;
- Procedimentos de aquisição de equipamentos de
trabalho como vassouras de bambu e pinças de
varredura;
- Procedimento de autorização de aquisição de
serviços de pequenas reparações de veículos;
- Procedimentos de aquisição de manutenção de

instalações para o ano de 2020 como: sistema de
comunicação de incêndios, sistema de ar forçado
e sistema de bombas de água para o posto
subterrâneo Avenida; manutenção de pragas, GPS
Cartrack, extintores de incêndio e bens de limpeza e
higiene;
- Procedimento de aquisição de serviços de
manutenção, revisão e reparação de veículos para o
ano de 2020, nomeadamente para o veículo Mega,
varredoura Azura Mathieu, aspiradores Glutton e
pequenas reparações;
- Procedimento de manutenção e reparação para o
ano de 2020 para equipamentos de sopro e corte;
- Procedimento de aquisição de serviços de
combustíveis para o ano 2020.

Reuniões
- Reunião conjunta com serviços de Higiene Urbana
da CML e produtor de resíduos na área da Avenida
da Liberdade com objetivo de encontrar soluções de
recolha que reduzam a pressão junto de Ecoponto
localizado na Rua Rodrigues Sampaio;
- Reunião conjunta com serviços de Higiene Urbana da
CML com objetivo de analisar ocorrência recebida na
Rua Seara Nova com efeitos no novo ecoponto aqui
localizado.
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AMBIENTE URBANO
Outros

realizada no dia 21 de fevereiro no auditório da UACS
- União de Associações de Comércio e Serviços;

- Programa Papel por Alimentos - Entrega de mais de 2
toneladas de papel no âmbito do programa “Papel por
Alimentos” promovido pela Federação Portuguesa dos
Bancos Alimentares no campo de ação ambiental e de
solidariedade: todo o papel recolhido é convertido em
produtos alimentares a distribuir pelos mais carenciados;

- Presença na reunião interna para implementação
de medidas preventivas e Plano de Contingência da
Freguesia de Santo António face a potencial surto do
vírus Covid-19;

- Abertura de procedimento para preenchimento de
6 vagas por tempo indeterminado, para assistente
operacional, na carreira de assistente operacional com
funções de cantoneiro de limpeza;
- Visita técnica com os serviços de Higiene Urbana da
Câmara Municipal de Lisboa ao Bairro do Passadiço
para avaliação final dos locais de implementação de
contentores de apoio à população;
- Visita técnica com os serviços de Higiene Urbana
da Câmara Municipal de Lisboa à área do Bairro do
Passadiço para avaliação de reforço de papeleiras;
- Desenvolvimento de formação de utilização da
plataforma GPS Cartrack para encarregados de serviço;
- Presença na apresentação do plano municipal ZER –
Zona de Emissões Reduzidas – Avenida Baixa Chiado,
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- Monitorização de equipamentos teste instalados em
dois no Bairro do Passadiço para futura implementação
de contentores de apoio à população;
- Realização de formação de Segurança e Higiene
no Trabalho aos trabalhadores do turno de Dia, com a
colaboração do serviço de Gestão de Capital Humano;

Ecopontos e vidrões
- Implementação de circuito com a manutenção de
três novos ecopontos subterrâneos, localizados na
Rua Seara Nova e Sociedade Farmacêutica;
- Manutenção de ecopontos com média de 4,59
de passagens diárias, distribuídas por: 3 passagens
realizadas pelo turno das 7h às 17h30 e 2
passagens no turno das 23h às 7h.
Encontra-se a ser implementada uma terceira
passagem no serviço realizado das 23h às 7h com
o objetivo de avaliar a periodicidade necessária e
ideal para a manutenção dos ecopontos neste turno.
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Ambiente e Sensibilização
Ambiental Local
- Acompanhamento de ações realizadas no âmbito
do projeto Trepadeira, vencedor da edição 2019 do
programa BIPZIP da Câmara Municipal de Lisboa,
sendo este, um projeto de cariz socio-ambiental para o
eixo de intervenção prioritário Santa Marta/ São José,
que procura formas de cruzar a intergeracionalidade
e a sustentabilidade, através da dinamização de
um conjunto de atividades que promovam uma
consciência ambiental geradora de uma mudança de
comportamentos comunitários, nomeadamente:
- Reunião interna de apresentação de projeto
- Inauguração de sede de projeto a 11 de janeiro
- 2 workshops circulares com temática do desperdício
alimentar e desperdício de material
- 1 evento Cá Dentro e Cá fora
- Acompanhamento da equipa na entrega dos primeiros
questionários para sectores de cafetaria e restauração
localizados no eixo de intervenção, para calculo de
pegada ecológica pelo consumo de água, eletricidade
e resíduos;

- Realização de ação de fiscalização e sensibilização
ambiental para o correto uso de ecopontos e tratamento
de resíduos em parceria com os Serviços de Higiene
Urbana da Câmara Municipal de Lisboa;
- Campanha “Porque o Mar Começa Aqui, bem no
coração de Lisboa” – Instalação de aproximadamente
70% dos cinzeiros nos espaços comerciais inicialmente
previstos, estando os trabalhos a decorrer de forma a
realizar a instalação de 100% destes até final do mês de
Março;
- Campanha de sensibilização Dejetos Caninos Continuação da preparação em conjunto com o serviço
de Educação da Freguesia, para a realização de
campanha de sensibilização para a recolha de dejetos
caninos, a realizar com alunos das escolas básicas das
escolas da Freguesia;
- Projeto valorização energética - Reuniões de trabalho
com a Associação Boa Vizinhança para implementação
do projeto, incluindo levantamento de entidades sociais
e potenciais resíduos a incluir no projeto.
Filipa Mendes
Técnica Superior Serviço de Ambiente Urbano

- Apoio ao desenvolvimento de ação de formação do
programa “Lisboa a Compostar” dirigido a residentes da
Freguesia, ação promovida pela Câmara Municipal de Lisboa.
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COMUNICAÇÃO
Introdução

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

O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de
Comunicação da Freguesia de Santo António no
decorrer dos meses de janeiro a março de 2020.

Assegurar a atualização sistemática do Press Book
de notícias divulgadas nos órgãos de comunicação
social com referência direta à Freguesia;

A esta equipa compete:

Calendarizar os eventos organizados pela
Freguesia;

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
iniciativas desenvolvidas pela Freguesia;
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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 segundo 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;
- Publicação no site, sempre que solicitado,
informação e os projetos;
- 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:
COVID19 – Medidas e Informações: Mensagem
do Presidente; Alertas; Atendimento/Apoio;
Compramos por Si; Em Casa com Todos; Medidas
de Contenção; Recolha de Lixo; Comércio Estamos
Abertos; Valor Humano Entregas em Casa; Apoio às
Empresas;
- Divulgação no site e agenda semanal do
questionário da Escola Nacional de Saúde Pública.

Comunicação institucional
com os media
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Do Livro à Tela” (13 de janeiro
de 2020);
- Comunicado de imprensa para Agenda Cultural
de Lisboa da exposição “Viagens Ornitológicas”
(fevereiro de 2020);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos

de comunicação social “O Mundo Islâmico” (27 de
fevereiro de 2020);
- Comunicado de imprensa para Agenda Cultural
de Lisboa da exposição “Peixes Explicados pelo
Desenho” (março de 2020);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Espaço Júlia Replicado” (9 de
março de 2020);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos de
comunicação social “Covid-19” (13 de março de
2020);
- Acompanhamento do Diário de Notícias à
Mercearia Social Valor Humano (2 de março de
2020);
- Acompanhamento da entrevista do Presidente da
Freguesia de Santo António ao programa “Você na
TV”, na TVI (18 de março de 2020);
- Acompanhamento do Diário de Notícias aos
“trabalhadores que não podem mesmo ficar em
casa” (19 de março de 2020);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos
de comunicação social “Suspensão Temporária das
Taxas” (22 de março de 2020);
- Comunicado de imprensa para todos os órgãos
de comunicação social “Medidas e Programas da
Freguesia” (25 de março de 2020);
- Acompanhamento e divulgação da entrevista do
Presidente da Freguesia de Santo António ao Jornal
de Notícias (30 de março de 2020);
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- Acompanhamento da entrevista do Presidente da
Freguesia de Santo António ao Jornal Público (30 de
março de 2020).

Comunicação interna e externa
- Edição de conteúdos 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 402 subscritores
recebem as novidades da Freguesia e neste trimestre
foram enviadas 13 newsletters;
- Criação e envio de emails-convite para os
colaboradores da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para
colaboradores via mailchimp;
- Criação e envio da informação para fregueses
sobre as inscrições Carnaval na Neve;
- Criação e envio da informação a colaboradores
sobre os cuidados a ter com os emails e os
telefonemas suspeitos;
- Criação e envio da informação a fregueses sobre o
Baile de São Valentim;
- Criação do vídeo: Baile de São Valentim;
- Criação e envio da informação a fregueses sobre a
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Sessão de Esclarecimento ZER ABC;
- Criação do vídeo: Facebook Messeger;
- Criação e envio da informação para fregueses,
colaboradores e comerciantes sobre as orientações
de contingência COVID-19;
- Criação de layout para frascos de gel para
colaboradores;
- Criação do vídeo: Fique em Casa, Não Paramos
por Si;
- Criação e envio da informação a fregueses Seja
um Agente de Saúde Pública;
- Criação e envio da informação a fregueses sobre o
Dia Mundial do Teatro;
- Criação do vídeo: Covid-19 – 5 medidas de
prevenção que deve cumprir;
- Criação de imagem e posts diários (dias úteis) para
a iniciativa Em Casa com Todos;
- Criação de imagem e publicação de posts ao
sábado Livros Online;
- Criação de imagem e publicação de posts ao
domingo Visitas Virtuais a Museus;
- Recolha de informação, inserção no site da
Freguesia e no site da Câmara Municipal de Lisboa
(CML), dos estabelecimentos comerciais abertos no
período de emergência sanitária;
- Criação e envio de informação aos comerciantes
Medidas de Apoio às Empresas;
- Edição dos vídeos das Férias da Páscoa 2020;

- Agendamento de todas as atividades das Férias da
Páscoa nas redes sociais da Freguesia;
- Criação do vídeo: FIQUE EM CASA. NÃO
PARAMOS, POR SI;
- Criação do vídeo: ESTAMOS EM CASA. MAS
NÃO PARAMOS, POR SI.

Gestão das Ocorrências Problemas
na Minha Rua
– Monitorização e acompanhamento diário das
ocorrências que chegam por parte dos fregueses, seja via
site “Problemas na Minha Rua”, Chat Online, Facebook
ou email (comunicacao@jfsantoantonio.pt ou info@
jfsantoantonio.pt) e ainda APP Santo António. Os pedidos
são analisados e categorizados por subunidades, 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 a
subunidade competente (ou reencaminhado para a CML
quando extravasa a competência da freguesia) e quando a
ocorrência recebe uma nota de execução completa.

25

COMUNICAÇÃO
30 de março de 2020

Hotéis da Baixa de
Lisboa doam comida
às juntas de freguesia

o

a

s

a”

Com a diminuição
da atividade, sem
turistas, principais
unidades tornam-se
em importantes
fornecedores de
produtos frescos
Paulo Lourenço
jplourenco@jn.pt

COVID-19 Com a movimenta-

ção turística praticamente reduzida a zero, muitas unidades
hoteleiras do centro de Lisboa
estão a funcionar em regime de
serviços mínimos, ou encerraram. A pandemia apanhou os
frigoríficos cheios e os responsáveis destes hotéis optaram
por se juntar às autarquias no
apoio alimentar, evitando o
desperdício. A maioria situa-se
na zona da Avenida da Liberdade, freguesia de Santo António,
mas também na Misericórdia e
Santa Maria Maior, as outras

freguesias da Baixa, houve
exemplos idênticos, como o JN
constatou.
“Este apoio é muito importante, sobretudo porque são
produtos frescos, que nos permitem melhorar as refeições
que estamos a levar a casa das
pessoas”, explica ao JN Vasco
Morgado, presidente da Junta
de Santo António. E faz questão de sublinhar que, ao contrário do que acontecia antes,
os apoios não são agora exclusivos para quem tem baixos rendimentos. “Temos de garantir
refeições a pessoas de grupos
de risco, que não podem sair de
casa”, sustenta.
Carla Madeira, presidente da
Junta de Freguesia da Misericórdia, garante que o panorama na sua zona é igual. “Tínhamos pessoas que saíam e iam a
restaurantes, mas agora não
podem sair de casa e temos de
ser nós a apoiá-las”, destaca.
Vasco Morgado diz que são
cerca de uma dezena de hotéis

a doar alimentos. “Sempre colaboraram connosco. Agora reforçaram o apoio. E é muito
importante devido ao crescimento de pedidos. Estamos a
levar comida a pessoas que
nem a cara conhecemos, porque, por segurança, não abrem
a porta e antes não tínhamos
contacto com elas”, conta.
SERVIDOS PELA JANELA

José Oliveira é um dos funcionários da Junta de Santo António que nos últimos dias não
têm tido mãos a medir para carregar comida nos hotéis e entregar refeições. Conta que as
reações são diversas, mas diz
que até os mais idosos já começam a perceber as regras. “Há os
que não abrem a porta, os que
recebem a comida pela janela,
e até os que nos pedem para
sair do prédio e voltarmos para
levar o saco. Mas, no essencial,
estão todos a cumprir as regras
de segurança, que é o mais importante”, conclui.

Produtos frescos
são recolhidos
num hotel
junto à Avenida
da Liberdade
para depois
serem utilizados
na preparação
de refeições

- Números do Trimestre:
Via site Freguesia “Problemas na Minha Rua” :
Total de ocorrências registadas (nº de ocorrências abertas e
fechadas): 67
Total de ocorrências finalizadas: 40

DIREITOS RESERVADOS

S

a

Jornal de Notícias

SOLIDARIEDADE

Chef Olivier
oferece
refeições
Com o seu restaurante da Avenida
da Liberdade a funcionar apenas em
regime de takeaway e encerrado ao
público, por força
da epidemia da Covid-19, o famoso
chef Olivier disponibilizou a cozinha
do seu restaurante
e o seu staff para
confecionar refeições que entrega à
Junta de Freguesia
de Santo António e
à associação SOUMA. “Logo que isto
começou, liguei
para a Junta para
saber como podia
ajudar, porque
queria ser solidário
com quem precisa
e ajudar outras
pessoas nesta altura”, explica ao JN.
Está a fornecer 100
refeições diárias à
Junta de Santo António e um número não especificado à SOUMA.

Via GOPI (CML):
Total de ocorrências registadas (nº de ocorrências abertas e
fechadas): 111
Total de ocorrências finalizadas: 71 (algumas das
ocorrências encerradas correspondem ao trimestre anterior)
Ocorrências em execução: 40

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: Venha ao Teatro – Insónia/
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Vamos Cantar as Janeiras / Canto Conto - O Azul
/ Contos com Memória / Ciência na Bacs - O que
acontece com a água até à minha torneira / Do Livro
à Tela - Kon Tiki / Expo Bacs - Uma pessoa só chega
ao Alentejo depois de lá estar 7 dias / Venha ao
Teatro – Severa / Ciência BACS - 1 livro, 1 cientista /
Ilustranatura - Viagens Ornitológicas de Filipe Martinho
/ Canto Conto – Beijinhos / Contos com Memória /
Ciência na Bacs – Uns seres vivos muito especiais: Os
Líquenes/ Baile de São Valentim / Sapatos Vermelhos
/ Olisipíadas / Sessão de esclarecimento com o
Presidente da CML / Carnaval na Neve / Venha ao
teatro - Casal da treta / Do livro à tela - A Fogueira
das Vaidades / O Pedro e o Lobo / Ligue-se a nós no
Messenger / Ciclo de Conferência O Mundo Islâmico
/ Ilustranatura - Peixes explicados pelos desenhos de
Pedro Salgado / Cartaz 124º aniversário Sociedade
Filarmónica / Canto do Conto – Balão / Contos com
Memória / Ciência na Bacs - Um osso para ti, um osso
para mim, o que faziam os nossos antepassados /
Venha ao Teatro – Chicago / Ciclo de conferências O
Mundo Islâmico / Do Livro à Tela - O nome da Rosa /
Em Santo António as férias não tiram férias / Não saia
de casa nós fazemos as compras por si / Está sozinho
(a) precisa de ajuda?
- Conceção e distribuição do flyer Carnaval na Neve e
Baile de São Valentim;
- Conceção e distribuição do flyer Venha ao Teatro com
a sua Freguesia;
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- Conceção e distribuição do flyer Valor Humano:
Medidas Preventivas COVID-19;
- Conceção e distribuição do flyer Não Saia de Casa
Nós Fazemos as Compras por Si;
- Criação de sinalética para Encerramento dos Espaços
Públicos (ex: Parques Infantis);

Outros
- “Vamos Cantar as Janeiras” - impressão das letras
das músicas em formato A3 entregues à Polícia
Municipal e à Dona Ajuda;
- Distribuição da Magazine de Dezembro de 2019;
- Reunião para implementação do sistema de
comunicações rádio (Proteção Civil);
- Encontro de Interlocutores de Comunicação das
Freguesias na Câmara Municipal de Lisboa;
- Formação em Comunicações de rádio, Serviço
Municipal da Proteção Civil;
- Criação da imagem de capa do Facebook ao
longo deste trimestre;
- Criação da imagem gráfica e decoração dos
vidros da BACS;
- Criação de layout e produção de três carimbos
para a Freguesia;
- Divulgação da distribuição de 1400 quilos de
papel na campanha “Papel por Alimentos” (Banco
Alimentar);

- Criação de cartões identificativos para cacifos do
Centro Social Laura Alves;
- Criação de placas identificativas do Polo e Sede
da Freguesia. Coordenação de colocação com o
Espaço Público;
- Produção de bilhetes para o teatro “Sapatos
Vermelhos” (Cinema São Jorge);
- Reportagem fotográfica, entrevistas e
acompanhamento do Baile de São Valentim;
- Produção da ficha de inscrição para as Olisipíadas
+ 55 anos;
- Preparação da sala, acompanhamento dos
fregueses, registo fotográfico e reportagem da
sessão de esclarecimento com o Presidente da CML
(UACS);
- Reportagem (vídeo e fotográfica) nas livrarias da
Freguesia (Almedina, Travessa e Leya);
- Produção do programa e ficha de inscrição do
“Carnaval na Neve”;
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do
“Carnaval na Neve” (Serra da Estrela);
- Produção de bilhetes para o teatro infantil “O
Pedro e o Lobo” (Byfurcação Teatro);
- Divulgação e criação de imagens para as redes
sociais – “Festa da Sopa” (Casa do Concelho de
Gouveia);
- Divulgação e criação de imagens para as redes
sociais do Projeto Trepadeira;
- Divulgação e criação de imagens para as redes
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sociais do Projeto “Lisboa a compostar, outra forma
de reciclar”;
- Criação da placa identificativa para a Horta da
Escola de São José no âmbito do concurso “A minha
capital é verde”;
- Criação de novo layout para requerimentos dos
serviços de Licenciamento;
- Criação de imagem gráfica para o Ciclo de
Conferências “O Mundo Islâmico”;
- Criação de novo layout da ficha de leitor da
BACS;
- Análise do estado das vitrines, elaboração
do plano de alteração e acompanhamento da
montagem, por parte do Espaço Público, das novas
vitrines;
- Pedido de orçamento para aquisição de material
de comunicação;
- Atualização da lista de contactos do Mailchimp;
- Criação de layout para envelopes do Dia da
Mulher;
- Conceção e produção de certificados de
agradecimento - Dia da Mulher;
- Criação de layout “Relatório de Visita” e produção
de 500 para o programa Vassouras e Companhia;
- Criação da imagem para Venda Pontual de Flores;
- Acompanhamento fotográfico do Desfile de
Carnaval das Escolas;
- Produção de novas autorizações de
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estacionamento para o Espaço Júlia;
- Elaboração de fotografias para o Espaço Público
(CDC’s);
- Criação de layouts para obras ao abrigo da CML;
- Decoração da sala do CAF;
- Elaboração da Ficha de Inscrição para as Férias
da Páscoa 2020;
- Elaboração e impressão dos certificados “Um
Brinde ao Teatro”;
- Criação da moldura com os nomes dos artistas
para o evento "Um Brinde ao Teatro" para execução
em calçada;
- Conceção e produção de cartões para os
presentes do Dia do Pai;
- Conceção e produção de cartões para o Centro
Social Laura Alves;
- Criação de sinalética para a Mercearia Social
Valor Humano;
- Criação de nova lona para a Mercearia Social
Valor Humano;
- Criação da imagem gráfica dos autocolantes
identificativos das novas prateleiras BACS;
- Reportagem fotográfica e acompanhamento da
apresentação do programa da Francofonia;
- Criação, paginação do Plano de Contingência
Covid-19;
- Reunião de Apresentação do Plano de
Contingência COVID-19 da CML;
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ACÇÃO SOCIAL
- Criação das imagens para as áreas de isolamento
na sede e polo da Freguesia, elaboração das
informações necessárias aos colaboradores;
- Elaboração do Relatório Trimestral do Ambiente
Urbano dos meses de janeiro, fevereiro e março
para a CML;
- Elaboração do Relatório da Atividade Anual 2019;
- Produção de novas autorizações de
estacionamento;
- Acompanhamento fotográfico da ação de
desinfestação num lar da Freguesia com a equipa
da Ação Social;
- Paginação e divulgação das Medidas de Apoio às
Empresas;
- Criação de um novo menu no Facebook
Messenger COVID-19;
- Elaboração de plano de vídeos para 2020.

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 janeiro,
fevereiro e março de 2020 pelo serviço de Cultura e
Desporto da Freguesia de Santo António.

Cultura
janeiro
Contos com Memória
Neste dia lemos a primeira parte do “Romance da Raposa”, de
Aquilino Ribeiro.
Canto do Conto
Inspirados no tema “O Azul”, projetámos a história em
retroprojector a partir do livro “Pequeno Azul, Pequeno
Amarelo”. A actividade plástica consistiu na construção de um
caleidoscópio colorido.
Durante este mês fomos visitar as creches da Freguesia e esta
história foi contada aos meninos das várias instituições e JI das
Escolas da Freguesia.
Do Livro para a Tela
Às 21h a Biblioteca abriu as suas portas para o cinema, este mês
o filme exibido foi o “Kon Tiki”.
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Exposição
“Uma Pessoa só chega ao Alentejo depois de lá estar 7
dias”, de Teresa Roriz
De: 09 a 30 de janeiro
A artista apresentou 12 obras de pintura de técnica mista,
cuja temática incidia sobre o Alentejo, mais especificamente
sobre memórias, pessoas e locais na Zambujeira do Mar.
E então chegávamos, mas na verdade não chegávamos
mesmo, era mais uma antecâmara do chegar.
Debaixo de um chaparro havia uma mesa e era aí que era
cortada a melancia, com o sol a raiar por entre as folhas,
um calor morno e a melancia bem doce e fresca a desfazerse nas nossas bocas.
Era a parte de nos conhecermos um pouco. O senhor J ria
um riso acostumado, um riso a aprender também, era o
primeiro ano que alugavam quartos e estavam a gostar,
mas como alentejano que se prese era preciso olhar bem
para a pessoa e J coçava uma orelha, tirava e punha de
novo o boné, via-se um pouco da pele mais branca na
testa.
A senhora R tinha os olhos muito pequeninos e a cara
marcada pelas rugas do sol. A melancia desfazia-se nas
nossas bocas fazendo rios, preenchendo todos os cantos
até descer pela garganta. Que bom que era. O senhor J
cortava mais fatias.
O primeiro aviso do senhor J era que as crianças nunca se
podiam aproximar do poço. Referia-se ao poço da água,
onde se baixava um balde e tornava-se a subi-lo já cheio.
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Era água para beber.
O senhor J explicava que se caísse uma criança, depois era
uma trabalheira para a tirar de lá. Muito pragmático, este
nosso amigo J.....

e a busca de vida no universo.
Contos com Memória
No dia 13, houve a leitura da segunda parte do “Romance
da Raposa”, de Aquilino Ribeiro.

Passaporte da Leitura
Mais uma vez fomos fazer esta atividade, munidos de
muitos livros, carimbámos muitos passaportes e as crianças
escolheram o seu livro para lerem até ao próximo mês.

Canto do Conto
Com o tema “Beijinho”, a partir da leitura do livro “De
que cor é um beijinho?” A actividade plástica consistiu na
construção do “Jogo dos Afetos”.
Mais uma vez fomos às creches da Freguesia e JI das
Escolas onde os meninos e meninas se encantaram com o
beijinho.

fevereiro
Baile de São Valentim
A 7ª edição do Baile mais Romântico da cidade foi no dia
15 de fevereiro no Capitólio. Mais uma vez os fregueses
e as suas famílias disfrutaram de uma noite romântica,
divertida e cheia de glamour.
Os “The Jukeboxers” apresentaram o melhor que há da
música dos anos 60 e 70, os fregueses puderam ainda
levar uma foto de recordação deste baile.
Ciência na BACS - Tertúlia 1 Livro, 1 Cientista
Esta tertúlia teve como tema “Vida no Universo”.
Foi convidado o Professor João Lin Yun do Instituto
de Astrofisica e Ciências do Espaço, que partindo
da apresentação do seu livro “Vida no Universo
– o caminho para a descoberta de organismos
extraterrestres”, propiciou uma conversa sobre a
astronomia, as origens da Vida,

Ciência na BACS Júnior
Com o tema “Uns seres vivos muito especiais: os Líquenes”.
A partir da leitura do livro “Ké Iz Tuk?”, foi possível explicar
que os seres vivos de diferentes espécies se relacionam entre
si, de formas diferentes, para obter alimento ou abrigo. Da
mesma forma, os Líquenes resultam de associações entre
seres vivos de espécies diferentes. Foi possível fazer uma
observação de diferentes tipos de Líquenes e aprender
um pouco sobre as suas características físicas. Esta é uma
parceria com o Instituto Bento Rocha Cabral.
Do Livro para a Tela
A Biblioteca abriu as suas portas para o cinema, neste mês
o livro escolhido das prateleiras da BACS foi a “Fogueira
das Vaidades”, sendo assim projetado às 21h.
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Compostar
A CML apresentou no dia 22 de fevereiro na BACS o
projecto “Lisboa a Compostar, outra forma de reciclar”,
aqui os interessados receberam as informações necessárias
para fazer este projecto.
Trepadeira
No dia 29 de fevereiro foi apresentado na Biblioteca pelo
projeto “A trepadeira” um filme sobre a reciclagem e no fim
uma pequena discussão sobre o tema.
Exposição
“Viagens Ornitológicas” do ilustrador Filipe Martinho
De: 06 a 27 de fevereiro
O Artista/ilustrador apresentou um conjunto de 19
trabalhos de aguarela sobre papel e guache sobre papel.
Assim como 3 cadernos de campo.
Em todas as viagens, estiveram sempre presentes um par de
binóculos e um caderno e material de desenho.
As Aves foram sempre os elementos naturais mais
conspícuos e mais fáceis de observar em qualquer novo (ou
antigo) destino.
A ilustração e o desenho foram sempre uma forma de
registar, recordar e transmitir as Aves, mas também outros
elementos naturais, em cada local.
Esta coleção de imagens, desde os esboços representando
os primeiros encontros, até a artes mais finalizadas, tem
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como base o produto dos últimos quatro anos de viagens.
Passaporte da Leitura
Muitas crianças aguardavam a chegada dos livros,
trocámos, carimbámos o passaporte e mais uma vez vimos
a descoberta das crianças e dos seus livros.
março
Infelizmente, devido à conjuntura atual, as várias atividades
programadas para o mês de março foram canceladas,
ou adiadas ,a partir do dia 13 de março: Passaporte de
leitura, Canto do Conto (Biblioteca, Creches e JI), Contos
com Memória, Ciência na BACS, 1 livro 1 cientista,
Observatório do Mundo Islâmico (2ºpalestra), Do livro à
Tela, Dia do Pai nas escolas e Férias da Páscoa.
Dia da Mulher
Este ano contámos com o apoio das utentes do Cantinho
dos Lavores que, elaboraram saquinhos de alfazema, para
dar de presente a todas as mulheres da Freguesia. Foi um
trabalho com muito amor e dedicação das nossas seniores
durante vários meses.
As mulheres da Freguesia puderam receber em casa um
saquinho de alfazema, feito de tecidos reutilizados.
Atividades durante a quarentena
Após decretada a quarentena, esta subunidade
organizou algumas atividades para os nossos fregueses
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acompanharem online, através do Facebook da Freguesia:
- Todos os dias sugerimos atividades para ocupar o tempo
quer de miúdos quer de graúdos;
- Todas as quintas-feiras o Canto do Conto está presente
com a leitura de uma história em vídeo;
- Todos os sábados de manhã sugerimos um livro para ler
online;
- Todos os domingos de manhã sugerimos uma visita a um
museu online;
- Durante duas semanas o projeto “Em Santo António as
férias não tiram férias”, juntamente com os monitores e os
voluntários, fizeram vários vídeos de atividades para que os
jovens continuem a ter as férias da Páscoa.
Observatório do Mundo Islâmico
No dia 4 de março, das 18h30 às 20h, Felipe Pathé Duarte
(Professor do Instituto Superior de Ciências e Segurança
Interna e membro da Direção do Observatório do Mundo
Islâmico) foi o primeiro convidado para falar do tema
Islamismo: Do movimento social à ação direta.
Exposição
“Peixes Explicados pelo Desenho” do Artista/Ilustrador
Pedro Salgado
De: 05 a 26 de março (esta exposição teve de ser suspensa
devido à pandemia, prevê-se o seu prolongamento assim
que a BACS voltar a funcionar).
O artista/ilustrador apresentou 14 impressões (provas de
autor) a cores e preto e branco.

Pequena mostra de 12 ilustrações científicas de peixes,
realizadas em tinta da china e em aguarela, realizadas
para publicação no contexto da investigação e divulgação
de História Natural.
Projecto Bússola:
Neste trimestre mantiveram-se os objetivos do trimestre
passado, tendo em vista melhorar alguns aspetos
nomeadamente a organização pessoal de cada jovem
no apoio ao estudo e tentar que passassem menos tempo
ao telemóvel, sendo que para isto teríamos de os manter
ocupados com diversas atividades. Em conjunto, achámos
benéfico dar-lhes um dia para fazerem o que quisessem de
forma mais livre e não tão estruturada, em que esse dia não
era fixo, e era ajustado consoante os trabalhos e testes que
tinham.
No que diz respeito ao apoio ao estudo, no início de
janeiro pensou-se em algo mais estruturado e organizado e
solicitou-se a cada um deles que preenchesse o calendário
anual fornecido, onde tiveram de apontar todos os testes
e fichas que iriam ter e que tinham conhecimento. Este
calendário visa colmatar alguma falta de organização
e responsabilidade sendo que no final de fevereiro já foi
possível ver pequenas mudanças em alguns deles. Houve
também, uma incidência maior nas rotinas, i.e., sempre que
tinham trabalhos de casa faziam-nos, caso não tivessem
reviam sempre algum conteúdo, liam um livro ou faziam
uma pequena ficha mesmo que fosse apenas durante 30
minutos. Quando tinham testes faziam os trabalhos de casa
(caso tivessem) e depois uma ficha de preparação para o
teste com base nas matrizes dos professores.
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Estas rotinas são fundamentais para obtenção de melhores
resultados. O grande objetivo é que se consigam organizar
autonomamente, que tenham melhores hábitos de estudo
(tanto na Bússola como em casa) e que apresentem menos
resistência à realização do apoio ao estudo.
Todas as sextas-feiras contámos com o apoio da Professora
que ajudava maioritariamente com os tpc’s ou dúvidas de
Matemática, mas também com Português ou Ciências da
Natureza.
Podemos considerar que os jovens da Bússola estão
familiarizados com a forma de explicação da Professora
bem como com a sua presença à sexta-feira.
Neste trimestre usou-se mais o quadro interativo,
utilizando-o para colocar vídeos auxiliares de compreensão
da matéria ou para colocar exercícios para os jovens
realizarem, sendo que esta foi uma excelente estratégia
para os cativar.
Posteriormente ao apoio ao estudo, e após o lanche,
realizavam atividades lúdicas com os monitores: jogos
de tabuleiro (Cluedo, Monopoly, Party&Co), atividades
dinâmicas, e que iam ao encontro dos interesses dos nossos
jovens, e.g., brincadeiras no ginásio, dinâmicas de grupo
(pistoleiro, jogo do quem sou eu), apanhada, lagarta e
escondidas.
Mantiveram-se os dois dias para jogarem playstation ou
computador, terça e quinta-feira, e para os que não têm
hipótese de jogar nestes dias devido ao horário escolar,
decidimos que podiam jogar segunda-feira.
Pelo menos duas vezes por mês, à sexta-feira realiza-se o
dia do cinema, fazem-se votações e escolhe-se um filme
para ver.
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Mantivemos os jogos de estimulação (raciocínio ou campo
lexical) e.g.: scattergories, jogo do 24 e jogo do STOP.
Na terceira quinta-feira de cada mês continuámos a marcar
presença no projeto Ciência na BACS, levando sempre
cerca de 10 jovens acompanhados de um monitor.
No que diz respeito ao Estúdio Bússola, mantiveramse as aulas de dança e de música (viola) com boa
assiduidade e sem desistências. Em ambas, o objetivo é
haver um gosto pela arte, seja ela a música ou a dança e
principalmente que as crianças gostem do seu instrumento e
de experimentar as sensações que a música e a dança lhes
podem dar.
Desporto
Em relação ao desporto na Freguesia, desde
outubro que estamos a participar no projeto das
Olisipíadas para crianças (realizado pela Câmara
Municipal de Lisboa), desde então realizaram-se
diversas reuniões, inicialmente para compreensão
do funcionamento do projeto, mas depois para
realizar atividades para as crianças da Freguesia.
No final de dezembro foram realizados 3 dias de
atividade (chamadas fases de escola) na Escola
de São José, onde tivemos a participação de
cerca de 30 crianças em cada dia. A atividade
realizada foi o xadrez e contámos com a ajuda de
um membro da Federação Portuguesa de Xadrez
para ensinar as regras básicas. Nestas fases de
escola, o que se pretende é que eles ganhem prática
numa determinada atividade para depois poderem
participar noutras fases e competirem com outras
crianças do mesmo escalão.
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Em janeiro, tivemos duas reuniões das Olisipíadas
para crianças, a primeira na Piscina do Rego, nas
Avenidas Novas, para informar quantas fases de
escola tínhamos realizado até ao momento, para
acertar alguns pormenores, falar de pontuações,
prémios, etc... E a segunda reunião, no auditório
do Serviços Sociais da Câmara Municipal de
Lisboa, foi para nos ensinarem a trabalhar com a
plataforma das Olisipiadas para podermos inscrever
as crianças, uma vez que só estando inscritas é que
poderão participar nas outras fases de competição.
Ainda em janeiro apresentaram-nos um projeto de
Olisipíadas +55, numa reunião realizada a meio
desse mesmo mês. Este projeto tem como finalidade
proporcionar mais atividade física e convívio a
todas as pessoas que têm mais de 55 anos, através
da dança, yoga, jogos (petanca, walking football,
xadrez, damas), hidroginástica e caminhadas. A
Subunidade de Cultura e Desporto em conjunto com
outros serviços convidaram todas as pessoas com
+55 anos da Freguesia a participarem no primeiro
evento deste projeto (19 de fevereiro) que iria ter
as atividades descritas em cima, no Complexo
Desportivo do Casal Vistoso. Posto isto, dia 19 de
fevereiro os nossos idosos tiveram a oportunidade
de experimentar as várias modalidades que foram
apresentadas.
Em fevereiro realizou-se a quarta edição do
programa “Carnaval na Neve”. Este ano levamos
cerca de 40 crianças/ jovens com idades
compreendidas entre os 05 e os 16 anos para mais

5 dias de diversão na serra da Estrela.
Como já vem sendo habitual esta viagem foi
primariamente dedicada à prática de ski, tendo os
participantes desfrutados de aulas desta prática
desportiva.
No entanto houveram também outras atividades
como caminhadas pela Serra, passeio de
telecadeira, visita ao Museu do Pão, visita ao Centro
de Interpretação da Torre da Estrela Geopark, assim
como o já tradicional desfile e Baile de Carnaval.
O Pedibus continua a acompanhar os nossos
jovens todas as manhãs no trajeto entre a Freguesia
e o Liceu Passos Manuel, um projeto de hábitos
saudáveis e mobilidade sustentável.
A prática de esgrima e boxe também se manteve
com assiduidade e interesse por parte dos
praticantes.
No mês de março apenas estivemos em
funcionamento duas semanas, devido ao Covid-19.
E desta forma as informações em cima mencionadas
referem-se principalmente aos meses de janeiro e
fevereiro.
Filipa Veiga
Coordenação Cultura, Desporto, Dinamização
do Espaço Público e Prevenção de
Comportamentos de Risco
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Introdução
O presente relatório descreve de forma sumária o
trabalho desenvolvido pela Subunidade da Educação
da Freguesia de Santo António, no decorrer dos
meses de janeiro a março de 2020.
As obrigações legais derivadas da delegação
de competências, confere a esta Subunidade a
responsabilidade de ter um olhar atento e criterioso
relativamente às necessidades diárias das crianças
que frequentam as Escolas do 1º Ciclo e Jardim de
Infância da Freguesia. São apoiadas um total de 300
crianças com idades compreendidas entre os 3 e 10
anos.
O trabalho desenvolvido por esta Subunidade
pretende ser rigoroso na manutenção dos
equipamentos escolares, privilegiando a aquisição
de material didático e a dinamização de atividades
de tempos lives e de ocupação em períodos de férias
letivas.
As atividades lúdicas e culturais programadas pelo
CAF/AAAF são pensadas e organizadas para
proporcionar momentos de lazer, trabalhando
competências como a criatividade, o raciocínio, a
assertividade, regras de convivência e partilha. A
Escola tem que se apresentar como um lugar de
afetos e de conforto, que cative as crianças para as
aprendizagens formais e não formais.
De acordo com as diversas competências delegadas
à Junta de Freguesia de Santo António, a Subunidade
da Educação realizou:
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Requalificação / Manutenção /
Limpeza
- 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:
- Limpeza diária da Sala do CAF/AAAF da Escola
Básica de São José;
- Limpeza diária da Sala do CAF/AAAF da Escola
Básica de Luísa Ducla Soares;
- Manutenção e Desentupimento de algumas casas de
banho da EB1/São José;
- Manutenção da casa de banho da Associação de
Pais;
- Substituição das lâmpadas normais para led dos
corredores da Escola de EB1/JI São José;
- Substituição de uma fechadura da sala 7 e arranjo da
respetiva porta;

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:
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- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/JI São
José;
- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/ Luísa
Ducla Soares;
- Entrega de material desinfetante na Escola EB1/JI São
José;
- Entrega de material desinfetante na Escola EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- Impressão e entrega do Jornal Mensal do CAF de São
José;
- Entrega de folhetos informativos referente ao
coronavírus;
- Entrega de 8 batas brancas para as Assistentes
Operacionais da Escola EB1/JI São José;
- Entrega de 4 batas brancas para as Assistentes
Operacionais da Escola EB/JI Ducla Soares;
- Entrega de 6 cacifos para os funcionários colocarem
as suas coisas pessoais na Escola EB1/JI São José;
- Entrega de um kit de primeiros socorros para a Escola
EB1/JI São José para o CAF/AAAF;
- Entrega de um kit de primeiros socorros para a Escola
EB1/JI Ducla Soares para o CAF/AAAF;

Atividades nas Escolas
- Aulas de Yoga nas AAAF das Escolas EB1/JI São
José e EB1/JI Luísa Ducla Soares;

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, realizou-se a interrupção letiva referente ao
período de Carnaval.
Esta interrupção letiva decorreu nos dias 24 e 26 de
fevereiro de 2020, sendo o horário do CAF das 8h
às 18h30. Durante esta interrupção foram planeadas
diversas atividades, que se realizaram em ambiente
escolar. Frequentaram a CAF, neste período, 100
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;
- Desfile de Carnaval
Atividades realizadas fora do espaço físico da Escola:
- Ida à Cinemateca;
- Jardim do Torel.

Interrupção Letiva de Carnaval

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros

Para além da competência da Junta de Freguesia em

Foram solicitados Orçamentos:
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- Orçamento de brindes para comemoração do Dia da
Árvore;
- Orçamento para transporte das atividades de CAF/
AAAF e Escolas para o ano de 2020;
- Orçamento para a realização de uma limpeza geral
na Escola e espaços da Freguesia;
- Orçamento para aquisição da compra de batas para
as Assistente Operacionais;
- Orçamento para sacos de pão para a escola de São
José.
Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
- Informações para contratação de Monitores para o
CAF e AAAF;
- Informação para a implementação de um projeto de
Desporto no programa CAF e AAAF das Escolas da
Freguesia;
- Informação para continuação das aulas de Yoga para
o JI das Escolas da Freguesia;
- Informações relativas ao período de janeiro para as
atividades que estão contempladas na Interrupção
Letiva de Natal;
- Informação relativa às comunicações do
Agrupamento;
- Proposta para o transporte das atividades das Escolas
no ano de 2020 (Empresa Vencere);
- Informações para atividades referentes à interrupção
Letiva de Carnaval;
- Proposta para atividade de comemoração do Dia da
Árvore;
- Proposta para o Transporte das atividades das Escolas
no ano de 2020 (Empresa JPG).

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · março de 2020

Foram realizadas reuniões:
- Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e da
EB1/JI S. José;
- Coordenador Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Coordenadora Escola EB1/JI S. José;
- Auxiliares das Escolas EB1/JI São José e EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Reuniões de júri de concursos públicos da Freguesia de
Santo António de Lisboa;
- Reunião de apresentação de um programa informático
para a elaboração de emissão de faturas;
- Reunião com o representante da empresa de transportes
JPG;
- Reunião com o representante da empresa de limpeza
Mordomias;
- Reunião com a representante da Junta de Freguesia de
Campolide;
- Reunião de avaliação de CAF / AAAF na Escola EB1/
JI São José com a coordenadora de Escola Lourdes
Fragateiro, Educadora Albertina Caco, Teresa Silva do
Agrupamento, Helena Segundo responsável do CAF/
AAAF e Coordenadora Técnica da Subunidade da
Educação Raquel Almeida;
- Reunião de avaliação de CAF / AAAF na Escola EB1/JI
Luísa Ducla Soares com a coordenadora de Escola Marta,
Educadora Evangelina, Teresa Silva do Agrupamento, Rita
Corte Real responsável do CAF/AAAF e Coordenadora
Técnica da Subunidade da Educação Raquel Almeida;
Foram elaboradas Planificações:
- Quinzenais de CAF e AAAF;
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- Férias de Carnaval CAF e AAAF;
- Relatório mensal com os dados e avaliação do
funcionamento dos CAF/ AAAF para a CML;
- Plano de atividade da Subunidade da Educação;
- Plano de limpeza dos espaços da Freguesia de Santo
António e os respetivos horários.

têm acesso às novas tecnologias. Nestes casos
os professores têm mantido contactos telefónicos
regulares, avaliando assim necessidades e o dia a dia
dos mesmos. Sempre que se justifique, em articulação
com esta Subunidade, procede-se aos devidos
encaminhamentos.

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 Carnaval;
Colocação de publicações no Diário da República de
concursos públicos da Freguesia de Santo António de
Lisboa.

A Câmara Municipal de Lisboa em conjunto com as
Juntas de Freguesia, disponibiliza refeições
(pequeno-almoço, almoço, lanche) para os alunos
de Escalão A, B e com Necessidades Educativas
Especiais. A organização deste apoio está a cargo
das respetivas Juntas de Freguesia. Neste âmbito, a
Subunidade da Educação assume esta coordenação,
fazendo a triagem das crianças e respetivos
agregados familiares que necessitem deste apoio. Por
sua vez, a Subunidade de Ação Social, assegura a
identificação dos agregados familiares que carecem
deste apoio alimentar.
A Subunidade da Educação neste primeiro trimestre
de 2020, tem mantido proximidade com os alunos,
corpo docente, monitores e toda a comunidade
educativa, avaliando, intervindo e estando ao lado
de todos na resolução de situações e problemas.
Assume agora o desafio de se reinventar, mantendo a
mesma proximidade e apoio.

As circunstâncias que o país e mundo enfrentam,
derivadas da pandemia Covid 19, obrigaram a
adaptações no funcionamento desta Subunidade, que se
mantém ativa em regime de teletrabalho.
Não obstante todos os constrangimentos causados, o
recurso às novas tecnologias tem permitido manter o
contacto com a maioria dos alunos, dinamizando Aulas
de Yoga, a Hora do Conto, Aulas de Ginástica, entre
outras iniciativas. Manter a relação, mesmo que virtual,
entre crianças e monitores, ajuda na organização e
ocupação do dia a dia das mesmas, criando-lhes rotinas
e, não menos importante, aliviando a carga emocional
que esta fase lhes confere.

Raquel Almeida
Coordenação Educação

Não podemos perder de vista que alguns alunos não
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ESPAÇOS VERDES
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2020 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 Luísa Ducla Soares (canteiros)
- Jardim Alfredo Keil
- Jardim Camilo Castelo Branco
- Jardim do Torel
- Jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras)
- Jardim do Largo da Andaluz
- Jardim do Largo Jean Monet
- Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca (canteiros)
- Travessa do Fala-Só (canteiros)
- Jardim da Travessa do Noronha
Incluído ainda nas competências da subunidade
de Espaços Verdes, está a gestão e manutenção de
arvoredo da Freguesia.
Assim, com a reforma administrativa foram transferidas
para gestão da Freguesia um património natural de
mais de 1969 árvores em caldeira (excluído o arvoredo
em espaço verde), estando a Freguesia responsável
pela manutenção dos seguintes serviços de gestão do

46

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 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;
- Instalação de sistema de rega automático no Jardim
do Torel;
- Levantamento dos dados necessários para próximos
procedimentos do jardim do Torel;

- Desinfeção do mobiliário urbano presente nos jardins
como medida preventiva para conter a disseminação
da pandemia;
- Vedação à circulação dos parques infantis, parques
caninos, do Jardim do Torel, bem como o encerramento
de bebedouros públicos. Esta medida também é
preventiva da disseminação da pandemia;
- Rega de caldeiras com árvores recém-plantadas
pela Câmara Municipal de Lisboa (últimos 5 anos),
nomeadamente nas ruas:
Camilo Castelo Branco
Conde de Redondo
Duque de Palmela
Rua das Taipas
- Verificação de dados necessários para dar a
andamento a procedimentos de requalificação de
outros espaços verdes, nomeadamente Largo da
Andaluz, Jardim Camilo Castelo Branco, Largo Jean
Monet e Travessa do Noronha;

Gestão e Manutenção de Arvoredo
- Desenvolvimento de procedimento de empreitada de
gestão de arvoredo para 2020, iniciada em final de
janeiro. Inclui trabalhos de poda de 280 exemplares
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de grande, médio e pequeno porte, 3 abates, 400
sachas em caldeira, 15 remoções de cepos em espaços
verdes, 30 correções de tutoragem, 14 intervenções de
eliminação de pragas em pinheiro e tília e 300 serviços de
rega em 25 exemplares plantados desde 2016;
- Identificação de arvoredo em risco ou com necessidade
de intervenções de manutenção e realização das
consequentes diligências para a realização dos relatórios
de avaliação de estado fitossanitário;

- Coordenação com os serviços de Ambiente Urbano
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes e inseridas nos espaços verdes e para
alinhamento do serviço de desinfeção de áreas sitas na
Freguesia.

Vitor Sequeira
Coordenação Espaços Verdes

- 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;
- Fiscalização das intervenções realizadas no arvoredo
em coordenação com o Serviço de arvoredo da CML;

Reuniões realizadas
- Reuniões de planeamento de atividades a
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
- Reuniões de planeamento dos próximos
procedimentos a serem realizados;
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MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
janeiro a março de 2020 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;
- Requalificação, manutenção e reparação de
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 de fichas síntese e memorial
descritivo para CDC’s;
- Levantamento paramétrico de requalificação do
piso do Jardim do Torel, para a futura pavimentação
com calçada portuguesa e pedra vidraço de
10x10 dos dois níveis do jardim, cujas entradas são
respetivamente pela Rua Júlio de Andrade e Calçada
Moinho de Vento;
- Desenvolvimento de procedimento da empreitada
de Manutenção anual de Pavimentos em Calçadas na
Freguesia de Santo António, com a contratualização
de serviços específicos para a calçada artística (com
variação da complexidade do desenho), colocação
de cinzeiros, Tout-venant (sistema de regularização
de abatimentos com variação por metro quadrado e
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profundidade a aplicar) e sumidouros/sarjetas que por
especificidades próprias tem variação de valores que
não permitem uma definição fixa de preço por metro
quadrado ou área cubica.

- Pequenos trabalhos de reparação dos WC’s da
Praça da Alegria;

- Continuidade nos trabalhos para a requalificação
do Largo da Oliveirinha, incluindo verificação técnica
de projeto, levantamento de documentos necessários,
reunião com empresa projetista e reunião com a CML;
- Contratação de serviços para a requalificação
completa do parque infantil do jardim do Torel;

- Cedência de meios humanos para apoio para
instalação de lâmpadas, extintores e tomadas e
serviços de pequenos arranjos construtivos em
edificações sob a gestão da Junta de Freguesia de
Santo António – nomeadamente edifício da CPCJ,
Centro Social Laura Alves, Escola Básica de São
José e na Sede de São José;

- Aquisição de bancos românticos com poemas
inseridos para instalação no jardim do Torel;

- Reparação e instalação de vitrines com
informações da Freguesia de Santo António;

- Trabalhos de manutenção do armazém do Rato;
- Cedência de meios humanos para apoio da
subunidade de Cultura:

- Requalificação completa da escadaria da rua
da Caridade com a finalidade de padronizar o
tamanho dos espelhos e melhorar o acesso pedonal
de peões;

- Cedência de meios humanos para apoio em
pequenas reparações e para entrega de refeição aos
fregueses que usufruem dos programas da subunidade
de Ação Social;

- Levantamento de ferramentas e materiais
existentes no armazém do Rato das subunidades
de Espaço Público e Espaços Verdes para plano de
emergência;

- Instalação de lâmpadas com sensor de presença
nos WC’s do terceiro piso do edifício da Alexandre
Herculano para redução de gastos energéticos;

- Calcetamento de nomes de artistas importantes
para homenagear no Dia do Teatro;
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- Pintura de Passadeiras;
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- Acompanhamento e fiscalização de danos em espaço
público provocados por obras privadas com contacto
com empreiteiros para assegurar correções de danos
provocados;
- Montagem de tripé para sala de reunião da
Alexandre Herculano;

Intervenções realizadas
no Espaço Público
Intervenções de requalificação de calçada através da
correção de zonas com patologias de descalcetamento
e desnivelamento:
Zona 1
- Praça das Amoreiras;
- Rua Monte Olivete;
- Rua de São Filipe Néri;
- Rua João Penha;
- Av. Eng. Duarte Pacheco;
- Largo do Rato;
- Rua da Artilharia;
Zona 2
- Barata Salgueiro;
- Rua Braamcamp;
- Rua Rosa Araújo;
- Rua Mouzinho da Silveira;

- Rua Alexandre Herculano;
- Rua Joaquim António de Aguiar;
Zona 3
- Rua Eça de Queiroz;
- Rua Ferreira da Lapa;
- Rua Bernardim Ribeiro;
- Rua Actor Tasso;
- Rua da Sociedade Farmacêutica;
- Rua da Andaluz;
- Avenida Duque de Loulé;
Zona 4
- Rua Nova de São Mamede;
- Rua Arco de São Mamede;
- Largo de São Mamede;
- Rua da Escola Politécnica;
Zona 5
- Rua Santo António à Gloria;
- Travessa do Fala Só;
- Largo da Oliveirinha;
- Travessa do Salitre;
- Travessa do Rosário;
- Calçada do Patriarcal;
- Príncipe Real;
- Travessa da Glória;
- Rua da Glória;
- Praça da Alegria;
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Zona 6
- Jardim do Torel;
- 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;
- Avenida da Liberdade
- Fiscalização, acompanhamento e levantamento de
intervenções de requalificação de calçada através da
correção de zonas com patologias de descalcetamento
e desnivelamento realizadas pela empreitada. Em anexo
listagem das ruas em que foram feitas as intervenções;
- Intervenções de remoção e recuperação de
pilaretes e baias:
- Largo do Rato;
- Rua Castilho;
- Travessa Larga;
- Rua da Caridade;
- Avenida Engenheiro Duarte Pacheco;
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- Travessa das Amoreiras;
- Rua Rodrigo da Fonseca;
- Escadinhas da Caridade;
- Rua Cecílio de Sousa;
- Rua Marcos Portugal:
- Praça do Príncipe Real;
- Rua da Mãe D’Água
- Rua do Passadiço;
- Rua da Artilharia 1;
- Travessa Légua da Póvoa;
- Avenida da Liberdade;
- Rua Mouzinho da Silveira;
- Intervenções de remoção e recuperação
sinalização vertical:
- Mercado do Rato;
- Rua da Alegria;
- Venceslau de Morais;
- Rua São Filipe Neri;
- Rua do Arco de São Mamede;
- Rua Rodrigo da Fonseca;
- Rua Braamcamp;

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

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

Licenciamento Zero
Até 6 de abril foram submetidas 268 comunicações prévias.
Estima-se um impacto significativo, ainda difícil de quantificar,
no número de processos e receita a realizar pelas taxas
de ocupação de espaço público. É desde já previsível que
haja uma perda, pelo menos da isenção de taxas decidida
pela CML, a que se somará a perda provocada pelos
estabelecimentos que eventualmente vierem a encerrar.
Antes da declaração do estado de emergência, 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, como habitual.

Ocupações Temporárias de
Espaço Público
Estão suspensas as atribuições de licenças de ocupações
temporárias com eventos bem como as atividades
económicas não sedentárias. Face à decisão de
não serem realizadas as tradicionais festas de Santo
António e à situação de exceção, não se realizarão
procedimentos de atribuição de licenças pontuais de
venda para o Dia da Espiga, 25 de abril e manjericos.

Trabalhos Diversos
Foi realizado por esta subunidade o trabalho porta-aporta de apuramento dos estabelecimentos comerciais
que, nos termos da lei, se encontram em funcionamento.
O resultado foi divulgado no site da Freguesia bem
como no site da CML, junto com os estabelecimentos do
resto da cidade.
Este trabalho visou garantir que os fregueses sabem
onde se podem dirigir para realizar as suas compras,
em que condições, evitando saídas e exposição
desnecessária, pretendendo-se potencialmente salvar
vidas.
Tiago Lopes
Coordenação Licenciamento
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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

