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Bem no Coração de Lisboa

Caros amigos,
Mais um trimestre que passou e a nossa missão continua
a ser a mesma: ultrapassar estes tempos conturbados da
melhor forma possível.
Durante e após o confinamento, na Junta de Freguesia
de Santo António estivemos sempre empenhados em
minimizar as consequências desta pandemia na
vida dos nossos fregueses. Quer através da entrega
de refeições, na disponibilização de licenças aos nossos
comerciantes, passando pela adaptação dos serviços de
atendimento, a nossa preocupação máxima passou sempre
pelas necessidades dos que habitam na nossa Freguesia.
Aliás, a preocupação com os nossos fregueses foi
premiada pelos Prémios Autarquia do Ano,
nomeadamente os projectos PEDIBUS
e Vassouras & Companhia.
Agora passamos para uma outra fase, o regresso à
normalidade possível. Continuámos com a entrega
de refeições e com o apoio aos mais afetados pela
COVID-19, mas surgiu a necessidade de ir mais além:
de apoiar também as famílias no regresso às
aulas dos mais pequenos, de apoiar os artistas que,
com a pandemia, viram o número de espetáculos reduzir
significativamente e ainda o de estimular o negócio dos
comerciantes que continuam a apostar na nossa Freguesia.

Por essa razão, neste trimestre voltámos a apostar na
cultura, quer com o Cinema no Verão, no Parque Mayer,
quer com concertos de jazz e fado nos jardins da Praça
da Alegria e das Amoreiras. Inaugurámos a Escola Luísa
Ducla Soares e o Espaço Bússola, este último numa nova
localização, para que as nossas crianças tenham acesso
às melhores condições de aprendizagem possíveis. E como
não nos esquecemos das dificuldades que algumas famílias
passam com o regresso às aulas, voltámos a distribuir o kit
escolar por todos os alunos de 1.º ciclo das Escolas EB1/JI
São José e Luísa Ducla Soares.
Depois de vários trabalhos de requalificação no Jardim
Camilo Castelo Branco, devolvemos todos os jardins
à Freguesia, para que possa disfrutar do melhor que esta
zona bem no coração de Lisboa tem para oferecer.
Acredito que com o esforço de todos conseguiremos trazer
alguma normalidade ao nosso dia-a-dia, e o relatório
deste trimestre espelha isso mesmo. Trabalhamos por
si, e para si, todos os dias, para que se sinta o melhor
possível na nossa Freguesia.

Vasco Morgado
Presidente da Junta de Freguesia de Santo António - Lisboa
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AÇÃO SOCIAL
Introdução
A presente informação constitui-se como uma
descrição do trabalho desenvolvido durante o
terceiro trimestre de 2020.
Este trimestre, inserido num ano atípico e de
readaptação a todos os níveis, revestiu-se de
uma grande exigência, para que se mantivesse
inigualável o apoio prestado à comunidade
residente na Freguesia de Santo António.
A equipa de trabalho da subunidade de Ação
Social, nomeadamente a Unidade de Projeto do
Atendimento, o Centro Social Laura Alves e o Projeto
Vassouras & Companhia, reforçaram a organização
e metodologia de trabalho, para conseguir
chegar a todos os que solicitaram apoio. Desta
forma, a segurança, proteção e salvaguarda das
necessidades dos fregueses esteve sempre no cerne
de toda a atuação.
As necessidades decorrentes de fragilidades
económicas continuam a chegar à Unidade de
Projeto do Atendimento, como sendo o recurso
possível e por vezes único, para minimizar o impacto
das mesmas no dia a dia de quem mais necessita.
Não obstante esta necessidade, é percetível a
fragilidade e necessidade de uma palavra de
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afeto, atenção, compreensão e de proximidade,
manifestada por muitos dos seniores apoiados.
Claramente, as saídas à rua e o convívio com
amigos e vizinhos preenchia parte do dia dos
fregueses reformados e pensionistas, dotando-os
de estimulação cognitiva e emocional, autonomia
e rotinas, tão necessárias para a manutenção de
objetivos e de uma estabilidade emocional. Apesar
de terem retomado alguns hábitos, não conseguiram
reaver a liberdade que foi retirada pela pandemia
de COVID-19 que o país enfrenta.
Tentando minimizar o impacto destas restrições,
e dando continuidade ao trabalho desenvolvido
desde março de 2020, esta Unidade de Projeto, em
colaboração com a equipa do Atendimento Geral,
continua a efetuar contactos telefónicos regulares,
aos fregueses com mais de 65 anos.

ATENDIMENTO/TELETRABALHO:
APOIO SOCIAL
Levantadas pelo Governo algumas restrições
e obrigatoriedades, mantivemos, durante este
trimestre, a equipa de trabalho da Ação Social em
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espelho, primando, como é habitual, pela cautela e
rigor.
Os atendimentos por via do teletrabalho
constituíram-se uma metodologia preferencial,
mas sempre em complementaridade com os
atendimentos presenciais, sempre que tal se
configurava como necessário. De igual forma,
foram realizadas visitas domiciliárias sempre que a
situação carecia de uma avaliação no domicílio.
Os apoios e necessidades manifestadas pelos
fregueses, a maioria das vezes decorrentes de
situações de desemprego, centraram-se nas
seguintes áreas:
•Apoio social para fazer face a despesas de renda
de casa, evitando desta forma o despejo;
•Apoio social para fazer face ao pagamento de
serviços de fornecimento de eletricidade, água e
gás;
•Apoio social para compra de medicação;
•Apoio social para aquisição de óculos;
•Apoio alimentar através da disponibilização
de refeições já confecionadas e/ou de géneros
alimentares.
Os apoios sociais acima mencionados, concedidos

no âmbito do Regulamento de Apoios Sociais da
Freguesia e do Fundo de Emergência Social da
Câmara Municipal de Lisboa (CML), são de carácter
pontual, mas permitem que os agregados familiares
que deles beneficiam não entrem numa espiral de
dívidas e consequente desorganização económica e
familiar, difícil de reverter.
O trabalho social desenvolvido e dinamizado
em articulação estreita com outras entidades,
com responsabilidade social, permitiu assegurar
respostas de apoio às necessidades dos fregueses
de forma mais sustentada. Importa destacar a
colaboração próxima com a equipa técnica da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa adstrita
à Freguesia, a Associação Boa Vizinhança, a
Associação de Intervenção Comunitária CresCer, a
equipa Refood Santo António e outras entidades de
igual relevância.

MERCEARIA SOCIAL
VALOR HUMANO
A Mercearia Social Valor Humano manteve o
apoio alimentar a 310 famílias, levando a casa
das mesmas, mensalmente, um kit de emergência
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AÇÃO SOCIAL
recheado com diversos bens alimentares de primeira
necessidade.

PROGRAMA DE APOIO ALIMENTAR
Este programa, criado pela CML, é dirigido às
famílias mais carenciadas que, pelos mais diversos
motivos, associados às medidas de controlo
da pandemia, viram uma drástica redução no
seu rendimento. A Freguesia de Santo António,
através da subunidade de Ação Social, coloca em
prática esta iniciativa, identificando e avaliando as
necessidades de cada freguês que recorre ao apoio
alimentar. Assume de igual forma a distribuição
direta das refeições, bem como a entrega das
mesmas ao domicílio, no caso dos fregueses cuja
mobilidade e saúde não permitem a deslocação ao
local onde o programa se encontra alocado.
Até ao mês de julho foram disponibilizados,
diariamente, 100 kits/refeições, número que sofreu
um considerável aumento, passando para
150 kits/refeições, diários, durante o mês de
agosto até meados do mês de setembro.

FRUTA FEIA
À terça-feira contamos com o donativo da Fruta
Feia, que colabora com a entrega de 10 caixas
de 3,5 quilos de fruta, legumes e verduras. Este
donativo apresenta-se como um excelente contributo
para a confeção da alimentação disponibilizada
aos fregueses que beneficiam deste apoio.

PROJETO PIZZAS CHEF TANKA
No âmbito do projeto de distribuição de pizzas a
famílias carenciadas, a Junta de Freguesia de Santo
António, no dia 9 de julho de 2020, participou nesta
ação solidária, levando a casa de 25 famílias,
todas elas com crianças no seu agregado, pizzas
para o jantar. Esta iniciativa, como facilmente se
percebe, permitiu que estas famílias e principalmente
crianças, tivessem um jantar diferente, envolvido em
muita alegria e satisfação.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
A atipicidade do presente ano civil e
obrigatoriedade de redefinição de projetos, tendo
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sempre presente a proteção e segurança da
população, levou ao adiamento do início das aulas
da Universidade Sénior, apesar da reconhecida
importância que esta tem na vida dos fregueses que
dela fazem parte e usufruem.
Para além da divulgação deste adiamento de início
de aulas através dos meios digitais e cartazes
colocados nas vitrines disponíveis da Freguesia,
houve o cuidado de contactar, telefonicamente,
todos os alunos e professores.

PROPOSTA DE REVISÃO DO
REGULAMENTO DOS APOIOS
SOCIAIS DA FREGUESIA
O Regulamento de Apoios Sociais da Freguesia de
Santo António foi elaborado para dar resposta às
situações de fragilidade social e económica dos
fregueses residentes e recenseados na Freguesia de
Santo António.
Atendendo às exigências atuais, impera a necessidade
de um olhar analítico sobre o mesmo, sugerindo-se
alterações que vão ao encontro das dificuldades e
necessidades apresentadas pelos fregueses.

Nas solicitações de apoio social emergem as
dificuldades económicas para fazer face a
obrigações de despesas mensais. As situações
de desemprego contribuem grandemente para as
fragilidades económicas e desigualdades sociais.
Na base da atribuição destes apoios, a par da
análise criteriosa e de respeito pelas regras e
normas vigentes no respetivo regulamento, reside
um trabalho de acompanhamento que tem como
finalidade a reorganização familiar, conferindo a
cada agregado autonomia e recursos para fazer
face às necessidades emergentes.
As carências e dificuldades apresentadas, apesar
de serem transversais no tempo, não deixam de
se agudizar nos períodos em que, socialmente,
ocorrem mudanças no país. Assim sendo, a Unidade
de Projeto do Atendimento da subunidade de Ação
Social elaborou uma proposta de revisão dos
apoios previstos neste Regulamento, tendo por base
o panorama atual da sociedade.
Unidos por um objetivo comum, contribuir para
a melhoria das condições de vida e dia a dia de
cada freguês, independentemente das fragilidades
apresentadas, numa fase de especial exigência e
imprevisibilidade, mantém-se como premissa do
trabalho desenvolvido, diariamente, pela Unidade
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AÇÃO SOCIAL
de Projeto do Atendimento em articulação estreita
com o Centro Social Laura Alves e Projeto Vassouras
& Companhia.

CENTRO SOCIAL LAURA ALVES
A presente informação constitui-se como uma
descrição do trabalho desenvolvido no Centro
Social Laura Alves no terceiro trimestre de 2020.
Face à situação pandémica que o país atravessa,
ficaram aqui congregadas todas as dinâmicas e
equipas de trabalho que se encontram no terreno e
que estão diretamente associadas a esta subunidade
da Ação Social. A organização existente permite
levar a casa de cada freguês apoiado alimentação,
medicação e qualquer outro apoio que seja
necessário.

FORNECIMENTO E ENTREGA,
EM CASA, DE REFEIÇÕES JÁ
CONFECIONADAS
Este apoio tem sido uma ajuda diária aos fregueses
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que dele usufruem, pois é constituído por uma
refeição diária.
Neste trimestre verificou-se uma ligeira diminuição
do número de refeições disponibilizadas,
aparentemente motivada pela abertura da
restauração e consequente aumento de oferta
para os fregueses que habitualmente recorriam
à alimentação disponibilizada nestes espaços
comerciais.
A cozinha do Centro Social Laura Alves encontra-se
em pleno funcionamento, dando resposta a todos os
pedidos de apoio alimentar.

APOIO DE EMERGÊNCIA
ALIMENTAR
Desde abril que a Freguesia se constituiu parceira
da Rede de Emergência Alimentar. Este apoio,
criado pelo Banco Alimentar, pretende responder às
inúmeras solicitações, desde o início da situação de
emergência e de pandemia que o país enfrenta.
Desta forma, semanalmente, é facultado um
cabaz com produtos alimentares frescos a cada
família apoiada. São apoiados 60 agregados
familiares.
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PROJETO “NÃO SAIA DE CASA, NÓS
FAZEMOS AS COMPRAS POR SI”
Para fazer face a necessidades como a compra
de géneros alimentares e medicação, a Freguesia
mantém disponível e reforçado o apoio prestado
por este projeto que conta, até ao momento, com a
entrega de 314 encomendas.

LAVANDARIA SOCIAL
O apoio prestado pela Lavandaria Social,
nomeadamente no que diz respeito ao tratamento
de roupa, reiniciou no dia 1 de agosto. Para dar
resposta às inúmeras solicitações de apoio, foram
redefinidas regras de trabalho que garantem as
condições de seguranças que estes novos tempos
exigem.

PROJETO MUNDO A SORRIR
O Centro de Apoio à Saúde Oral de Lisboa apoiou
nestes últimos três meses (julho, agosto e setembro)
17 utentes da Freguesia de Santo António, num total

de 158 consultas e 324 tratamentos. Para além
disso, foram terminados os processos de reabilitação
oral de cinco utentes, doadas dez próteses e
realizados 26 atendimentos psicossociais.

PROJETO
VASSOURAS & COMPANHIA
O Apoio Domiciliário disponibilizado por este
projeto sofreu, derivado à situação de pandemia,
as adaptações necessárias à salvaguarda dos
interesses e necessidades de cada freguês, com
o objetivo de proporcionar a cada um destes um
serviço adequado e eficaz.
Tem sido possível continuar a assegurar, aos
fregueses mais dependentes, apoios no âmbito da
gestão e toma de medicação, do apoio alimentar
diário e do transporte ocasional para consultas/
exames médicos de cariz urgente.
A Freguesia de Santo António recebeu o
Prémio Autarquia do Ano na categoria
de Apoio Social pelo projeto Vassouras &
Companhia - Grande Prémio Originalidade.
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AÇÃO SOCIAL
QUEM NOS AJUDA A AJUDAR

Empresa Azeite Barradas: Ofereceu azeite para a
confeção de refeições;

Continuamos a contar com o apoio de várias
entidades que nos ajudam, diariamente, a
ultrapassar as dificuldades.

EASYFRESH: Ofereceu material de limpeza e
desinfeção;

Empresa MANI – Indústrias Plásticas, SA: Ofereceu
embalagens para o transporte dos alimentos;

INTERMARCHÉ: Colaborou com a entrega de bens
alimentares;
Banco Alimentar.

Empresa IVIN: Ofereceu bens alimentares;
Quiosque das Amoreiras: Ofereceu produtos
alimentares para confeção de refeições;
Associação Boa Vizinhança Santo António: Entregou
produtos frescos para a confeção de refeições;
Hotéis Tivoli, Dom Carlos e Lisbon Heritage Hotels:
Ofereceram bens alimentares;
Restaurante Olivier Avenida: Confecionou 100
refeições por dia para serem distribuídas pelos
fregueses;
Solar dos Presuntos: Ofereceu bens alimentares;
Solar dos Presuntos e a Dacsa Atrantic: Ofereceram
1.000 quilos de arroz;
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO
CRIANÇAS E JOVENS LISBOA
CENTRO (CPCJ-LISBOA CENTRO)
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.
Devido à pandemia e ao consequente estado
de emergência, CPCJ Lisboa Centro, decidiu em
reunião da comissão restrita, operar em teletrabalho.
De momento, a CPCJ já não está a operar em
teletrabalho, pelo que teve alguns pedidos, quer de
apoio logístico, quer de pequenas reparações que
foram devidamente respondidos.
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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, está em pleno funcionamento desde
as 08h00 de 27 de julho de 2015. Tem como
área de intervenção a área da 1.ª Divisão do
Comando Metropolitano de Lisboa e consagra
uma resposta integrada dos serviços policiais e de
técnicos de apoio à vítima, 24 horas 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
neste âmbito, 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 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 196
atendimentos.
Durante todo o período do Estado de Emergência,
os técnicos deste RIAV, continuaram a exercer as
suas funções presencialmente.
No âmbito do Espaço Júlia, reunimos com a Secção
Especializada de Violência Doméstica, com o 2.º
comandante do Comando Metropolitano de Lisboa.

Vasco Morgado
Presidente da Junta de Freguesia
de Santo António

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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AMBIENTE URBANO
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AMBIENTE URBANO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de julho a setembro de 2020 pelos serviços de
Ambiente Urbano da Freguesia de Santo António,
que dispõe de dois postos e um WC público, onde
40 colaboradores prestam serviços organizados
em dois turnos, dia e noite. A equipa administrativa
conta atualmente com um colaborador.
Os serviços prestados pela Freguesia incluem
a limpeza das vias públicas, espaços públicos,
sarjetas e sumidouros, através de ações de
varredura e lavagem.
Todo o relatório incide no período em que a
Freguesia esteve sob contingência através de um
plano implementado desde 13 de março, e que
continua em vigor até à data, razão pela qual o
formato deste relatório será ligeiramente alterado
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para melhor apresentação do trabalho efetuado
neste período.

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;
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Serviços excecionais de limpeza
urbana
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas
consideradas prioritárias e de maior fluxo turístico
na Freguesia;

Plano de contingência no serviço
de limpeza urbana
De julho a setembro, o serviço de Limpeza Urbana
continuou a seguir o Plano de Contingência e
todas as recomendações e orientações dadas
pelas entidades competentes. As equipas de
trabalho continuam num formato de rotatividade
com uma duração quinzenal, com execução de
horas extraordinárias e suspensão da folga de
compensação.
A partir de junho, e de forma a preparar o possível
regresso aos turnos normais quando as condições o
permitirem, a organização do serviço passou a ser
feita semanalmente. Os trabalhadores de prevenção
mantiveram-se sempre contactáveis para eventual
entrada ao serviço.

Estrutura da equipa
A estrutura das equipas de serviço mantémse à semelhança dos meses anteriores com um
encarregado, um motorista e entre quatro a seis
cantoneiros, tendo sofrido ligeiras alterações
ao longo destes meses, devido a férias dos
trabalhadores ou situações de baixa.
As equipas de noite e de dia mantém-se separadas
em diferentes postos e com o mínimo de alteração
de trabalhadores em relação ao seu habitual posto
de trabalho.
A equipa administrativa continua em regime de
teletrabalho misto, com deslocações esporádicas
em resposta a necessidades específicas de
acompanhamento do serviço.
- Equipa 1 e 2 em sistema de rotatividade quinzenal.
- Equipa 3 com horário desfasado das restantes
equipas (turno da tarde), com um número
mais reduzido de trabalhadores, sem sistema
de rotatividade, mas implementado o sistema
de uma folga semanal. O serviço é dedicado
essencialmente ao serviço de papeleiras, varredoura
e deservamento.
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AMBIENTE URBANO
Organização
A organização do serviço continua a ser realizada
com a coordenação do departamento via telefone,
mas principalmente por WhatsApp, através dos
grupos de trabalho anteriormente criados.
Esta fase continua a ser marcada pela adaptação
aos novos sistemas de trabalho, nomeadamente no
que se refere ao teletrabalho e coordenação com a
equipa, atribuição de funções e tomada de decisões.

Comunicação interna
As indicações de segurança e higiene são
comunicadas pelos encarregados, mas também
através de informações escritas colocadas em
ambos os postos, atualizadas conforme indicações
recebidas da subunidade Gestão de Capital
Humano e das Autoridades de Saúde.
Os procedimentos implementados anteriormente
continuam em vigor, nomeadamente o uso de
máscara pelos trabalhadores dentro das instalações,
a higienização à entrada e saída do serviço e
das instalações, restrição de acesso aos postos,
desinfeção de veículos e equipamentos partilhados,
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utilização individual da sala do encarregado, bem como
o reforço da importância do distanciamento social em
espaços comuns, como a copa. Todas estas medidas são
fiscalizadas esporadicamente pelos encarregados nos
locais de trabalho.
A coordenação e os encarregados têm vindo igualmente
a realizar contacto regular com todos os trabalhadores
via telefone e SMS, nomeadamente para aferir o seu
estado de saúde.
Comunicação Câmara Municipal de Lisboa (CML)
Durante esta fase, e conforme trabalho já realizado
anteriormente, foi mantido o contacto constante com
a CML relativo a possíveis alterações e perturbações
no sistema de recolha de Higiene Urbana na área
da Freguesia, de forma a coordenar internamente as
comunicações a realizar à população e às equipas de
trabalho.
Durante este período manteve-se o acompanhamento
e a avaliação do sistema de deposição comunitária do
Passadiço, que se encontra em implementação pela
CML, estando a Freguesia a acompanhar diariamente o
comportamento de deposição e utilização dos mesmos.
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Principais alterações no serviço

Gestão de equipamentos:

- Reforço do serviço de corte de ervas realizado pela
equipa do turno da tarde. Apenas com o turno normal
não era possível dar resposta ao acentuado crescimento
de ervas que se verificou;

- Procedimento de aquisição de consumíveis de
roçadoras, utilizadas para deservamento mecânico de
ervas - fio de corte;

- O serviço de papeleiras continua a ser realizado
apenas pela equipa da tarde, retirando esta função do
serviço regular, que passou a focar-se no serviço de
varredura ou de lavagens;
- Introdução do serviço exclusivo de varredura mecânica
na zona da Avenida da Liberdade, de forma a libertar a
equipa da área para o reforço necessário de varredura
e lavagens nas zonas residenciais da Freguesia;
- Ajustamento do circuito de lavagens à rotatividade das
equipas por áreas geográficas;
- Continuação do trabalho de higienização de
papeleiras e ecopontos no serviço regular de
manutenção de papeleiras;

- Procedimento de aquisição de fardamento e
equipamentos de segurança e sinalização que garantem
as melhores condições de higiene e segurança no
trabalho para assistentes operacionais ao serviço da
Divisão de Intervenção Urbana;
- Procedimento de aquisição de agulhetas completas
com um conjunto de duas ponteiras utilizadas nas
mangueiras dos serviços de lavagem das vias públicas;
- Alteração do contentor de apoio de cinco metros
localizado no Posto de Limpeza do Mercado do Rato
para o parque de estacionamento dos Bombeiros
Voluntários de Campo de Ourique. Esta mudança de
local surgiu devido à construção de uma nova escola.
Por essa razão, a realização do serviço de despejo das
papeleiras e da varredura leva agora mais tempo.

- Adequação dos números de circuitos de varredura
entre os diferentes postos de forma a, sempre que
necessário, libertar as equipas da noite para o serviço
de lavagens;
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AMBIENTE URBANO
Eventos
- Realização de serviços de Limpeza Urbana de reforço,
prevenção e apoio antes e após a realização de eventos
organizados ou com apoio da Freguesia, onde se
destaca as várias edições de: “Cinema no Verão - Parque
Mayer”, “FeiraAlegria - Jardim Alfredo Keil” e “Jazz na
Praça – Praça da Alegria”;
- Reforço nos trabalhos de manutenção de varredura e
papeleiras após a realização de diversas manifestações
na área da Freguesia;
- Apoio na manutenção de locais de pernoite de pessoas
sem-abrigo em parceria com o serviço de policiamento
de proximidade da PSP em diversos locais;
- Reforço nos trabalhos de Limpeza Urbana realizados
na área da Freguesia pela CML na remoção de resíduos
abandonados na via pública.

Outros:
Programa Papel por Alimentos – Entrega de mais
de uma tonelada 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;
Campanha Ambiental “Porque o Mar Começa
Aqui, bem no coração de Lisboa” – Retoma dos
trabalhos e preparação de uma nova fase de
instalação de cinzeiros de parede.

Ecopontos e vidrões
- Acompanhamento e avaliação de um novo ecoponto
subterrâneo implementado pela CML na área da
Freguesia, localizado na Rua da Glória. Nesta fase
inicial, o novo subterrâneo é considerado prioritário,
pelo que se mantém uma avaliação mais atenta aos
comportamentos dos utilizadores neste novo ecoponto;
- Manutenção dos ecopontos e vidrões com uma
média de quatro passagens diárias, distribuídas por
duas a três passagens realizadas no turno da manhã, e
uma a duas passagens realizadas no turno da noite.
Rute Cardoso
Coordenação Ambiente Urbano
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O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido pela subunidade de
Comunicação da Freguesia de Santo António no
decorrer dos meses de julho a setembro de 2020.
A esta equipa compete:

comunicação, físicos e digitais;

- Apoiar a definição da estratégia de comunicação
da Freguesia de Santo António e assegurar a
sua implementação, de acordo com as linhas
orientadoras definidas;

- Calendarizar os eventos organizados pela
Freguesia;

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

- Implementar a estratégia de consolidação da
imagem e identidade definida para a Freguesia de
Santo António;

- 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;

- 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;

- Gestão das ocorrências submetidas via portal,
email, APP e serviço de atendimento.
De acordo com as competências acima descritas,
desenvolvemos os seguintes projetos:

- 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;
- Desenvolver a conceção gráfica de suportes de

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2020

Gestão dos conteúdos dos media
digitais e físicos da Freguesia
Elaboração de conteúdos – texto e imagem –
e paginação do vigésimo quarto número da
Magazine Trimestral Santo António;
- Concurso Tronos de Santo António Boa Vizinhança
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(2/07/2020);
- Entrevista a mãe de um dos participantes nas Férias
Grandes (2/07/2020);
- Acompanhamento da iniciativa de distribuição de
pizzas de Tanka Sapkota (09/07/2020);
- Acompanhamento do Cinema ao Ar Livre
(17/07/2020; 18/07/2020 e 14/08/2020);
- Acompanhamento das Férias Grandes na ida ao
Dino Parque (07/08/2020);
- Entrevista a Tanka Sapkota (30/07/2020);
- Visita guiada ao Museu de Lisboa – Santo António
com Pedro Teotónio Pereira (14/09/2020);
- Entrevista ao Padre Ismael para peça sobre
bênção de capacetes e animais de estimação
(17/08/2020);
- Programa Cultural de setembro: Jardins de Fado
(19/09/2020); Jazz na Praça (6/09/2020 e
27/09/2020) e Cabaret (27/09/2020);
- Entrevista a Raquel Alho para peça sobre Jardim
Camilo Castelo Branco (11/09/2020);
- Entrevista ao arquiteto Jorge de Brito e Abreu
para peça sobre a Casa dos Vinte e Quatro
(22/09/2020);
- Entrevista ao presidente da Junta de Freguesia de
Santo António, Vasco Morgado (22/09/2020).
Gestão de conteúdos no Facebook da
Freguesia, nomeadamente:

- 121 publicações;
- Resposta às mensagens privadas e comentários
dos fregueses;
- Publicação de conteúdo com informações gerais
da Direção-Geral da Saúde (DGS) e Comunicados
de Medidas Preventivas, como foi o caso das
publicações: Vídeo “Circule pela Freguesia em
Segurança” e avisos de calor;
- Publicação de 12 cortes de trânsito.
Gestão de conteúdos no Instagram da
Freguesia, nomeadamente:
- 57 publicações;
- Resposta às mensagens privadas e comentários
dos fregueses;
- Publicação de conteúdo com informações gerais
da DGS e Comunicados de Medidas Preventivas.
Publicação no website, sempre que solicitado,
de informações e projetos;
- Publicação de 13 publicitações e de quatro
editais no website da Freguesia;
- Publicação de três listas de lugares atribuídos na
FeirAlegria;
Elaboração de conteúdos para o website
institucional (www.jfsantoantonio.pt) na secção de
notícias, nomeadamente:
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27 notícias
- Programa Cultural – Eventos Adiados
(02/07/2020);
- Boa Vizinhança cria concurso de tronos de Santo
António (07/07/2020);
- Iniciativa de Tanka Sopkota leva pizzas às famílias
mais carenciadas da Freguesia (10/07/2020);
- Cinema no Verão (10/07/2020);
- Reabilitação do coletor oval de Santa Marta, São
José e Portas de Santo Antão (20/07/2020);
- Figura de Santo António concorre às 7 Maravilhas
da Cultura Popular (23/07/2020);
- CML e vereador Manuel Grilo suspendem
atividades de apoio à família (CAF e
AAAF) programadas para o mês de agosto
(24/07/2020);
- Câmara Municipal de Lisboa recua e informa
que os CAFs e AAAFs vão abrir em agosto
(24/07/2020);
- Cinema no Verão regressa ao Parque Mayer em
agosto (27/07/2020);
- Freguesia de Santo António recebe Prémio de
Autarquia do Ano (30/07/2020);
- Devolver os jardins à Freguesia: Jardim Camilo
Castelo Branco ganha uma nova imagem
(05/08/2020);
- Inscrições abertas para CAF e AAAF
(06/08/2020);
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- FeirAlegria reabre este fim de semana
(13/08/2020);
- Santo António e Festas de Lisboa continuam
na corrida das 7 Maravilhas da Cultura Popular
(14/08/2020);
- O Santo António e as Festas de Lisboa são préfinalistas nas 7 Maravilhas da Cultura Popular
(17/08/2020);
- Freguesia de Santo António oferece vouchers para
o IndieJúnior (17/08/2020);
- Bênção de capacetes e animais de estimação da
Igreja de São Mamede (19/08/2020);
- Santo António e as Festas de Lisboa são
finalistas nas 7 Maravilhas da Cultura Popular
(24/08/2020);
- Abertas inscrições para o Projeto Bússola
(24/08/2020);
- Projeto premiado PEDIBUS abre inscrições
(24/08/2020);
- Freguesia de Santo António oferece material
escolar a alunos de 1.º ciclo (31/08/2020);
- Freguesia de Santo António volta a apostar no
Programa Cultural (31/08/2020);
- Adiamento do início do ano letivo da Universidade
Sénior Santo António de Lisboa (1/09/2020);
- Inaugurada a Escola JI/EB1 Luísa Ducla Soares
(10/09/2020);
- Conselho de Ministros aprova resolução com
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medidas especiais à COVID-19 (10/09/2020);
- Ciência na BACS Júnior com atividades em
setembro (14/09/2020);
- Exposição “Peixes Explicados pelo Desenho”
patente na BACS (14/09/2020).
Atualização da Agenda no website da
Freguesia com as iniciativas:
- “Cinema no Verão (Cinema ao Ar Livre)”;
- Programa Cultural “Confiança e Diversidade” de
setembro – que inclui as iniciativas “Jazz na Praça”,
“Jardins de Fado” e “Cabaret”;
Publicação do Relatório Trimestral de junho
e da Magazine Trimestral Santo António no
website da Freguesia;
Criação de uma nova área no website da
Freguesia – “Comunicados”;
Acompanhamento do novo menu no Facebook
Messenger, que permite estar mais perto dos nossos
fregueses. Basta escrever COVID para aceder a este
menu.

Comunicação institucional
com os media
Envio de quatro comunicados de imprensa para
todos os órgãos de comunicação social:
- Comunicado COVID-19 Presidente da Freguesia
de Santo António (1/07/2020);
- Cinema no Verão (Cinema ao Ar Livre)
(27/07/2020);
- Prémio Autarquia do Ano (31/07/2020);
- Programa Cultural “Confiança e Diversidade”
(31/08/2020).
Acompanhamento dos órgãos de
comunicação social numa reportagem e quatro
programas:
- Acompanhamento equipa de reportagem da
revista Visão na iniciativa Cinema no Verão
(1/08/2020);
- Programa 7 Maravilhas da Cultura Popular Fase
Final Regional na Lourinhã (12/08/2020);
- Programa 7 Maravilhas da Cultura Popular Fase
Repescagem em Porto Mós (16/08/2020);
- Programa 7 Maravilhas da Cultura Popular Fase
Semifinal em Salir (23/08/2020);
- Programa 7 Maravilhas da Cultura Popular Fase
Finalistas Bragança (5/09/2020).
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Clipping diário das notícias referentes à Freguesia
de Santo António.

Comunicação interna e externa
Edição de conteúdos e envio da Agenda Santo
António. Este trimestre foram enviadas 14 agendas,
todas as segundas-feiras, para fregueses,
colaboradores e membros do executivo. Até à
data, 409 fregueses receberam as novidades da
freguesia nas seguintes agendas:
•
29 de junho a 5 de julho de 2020;
•
6 a 12 de julho de 2020;
•
13 a 19 de julho de 2020;
•
20 a 26 de julho de 2020;
•
27 de julho a 2 de agosto de 2020;
•
3 a 9 de agosto de 2020;
•
10 a 16 de agosto de 2020;
•
17 a 23 de agosto de 2020;
•
24 a 30 de agosto de 2020;
•
31 de agosto a 6 de setembro de 2020;
•
7 a 13 de setembro de 2020;
•
14 a 20 de setembro de 2020;
•
21 a 27 de setembro de 2020;
•
28 de setembro a 4 de outubro de 2020.
Envio de dois comunicados especiais pela
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campanha “Vote no Santo António e nas Festas de
Lisboa para as 7 Maravilhas da Cultura Popular”
para colaboradores, fregueses, comerciantes e
diretores de hotéis da freguesia, num total de 530
contactos:
- Vote no Santo António e nas Festas de Lisboa para
as 7 Maravilhas da Cultura Popular (14/08/2020);
- Vote no Santo António e nas Festas de Lisboa para
as 7 Maravilhas da Cultura Popular (2/09/2020).
Envio de oito sugestões quinzenais da
BACS. Até à data, 230 subscritores recebem esta
newsletter:
- 6 a 20 de julho de 2020 (enviado a 6/07/2020);
- 6 a 20 de julho de 2020 (enviado a 13/07/2020);
- 20 de julho a 3 de agosto de 2020 (enviado a
20/07/2020);
- 20 de julho a 3 de agosto de 2020 (enviado a
27/07/2020);
- 3 a 17 de agosto de 2020 (enviado a
3/08/2020);
- 3 a 17 de agosto de 2020 (enviado a
10/08/2020);
- Férias da BACS (enviado a 24 de agosto);
- 31 de agosto a 14 de setembro de 2020 (enviado a
31/08/2020);
- 14 de setembro a 28 de setembro (enviado a
14/09/2020).

26

Envio da lista de aniversários para
colaboradores via Mailchimp;
Reencaminhamento e resposta a todos os
emails das caixas “Info” e “Comunicação”
para os departamentos correspondentes.
Design gráfico e produção de conteúdos para o
cartaz interno “Proteja-se no seu local de trabalho”.

Avaliação de desempenho dos
canais digitais
Facebook
12.384 seguidores (15/09/2020) | 12.198
seguidores (1/07/2020)
Ganhámos 186 novos seguidores.
Instagram
1131 seguidores (15/09/2020) | 1029 seguidores
(1/07/2020)
Ganhámos 102 novos seguidores.
Facebook Messenger
541 mensagens recebidas | 1008 mensagens
enviadas
77 novos utilizadores | Sete novos subscritores

Website
9716 utilizadores, dos quais 9299 são novos.
Meios utilizados: Desktop – 56,7 %, Mobile –
42,0%, Tablet – 1,3%
Youtube
Nove vídeos publicados | 643 visualizações |
Cinco novos subscritores
Acessos à rede wi-fi nos jardins da
Freguesia (até 16 de setembro 2020)
Jardim do Torel
Total de 2921 logins | Média de 39 logins diários |
Pico de 76 logins diários
Jardim das Amoreiras
Total de 2076 logins | Média de 27 logins diários |
Pico de 48 utilizadores por dia
Jardim Camilo Castelo Branco
Total de 1102 logins | Média de 14 logins diários |
Pico de 31 logins diários
Jardim Praça da Alegria
Total de 1512 logins | Média de 21 logins diários |
Pico de 58 logins diários

27

COMUNICAÇÃO
Gestão de ocorrências
Monitorização e acompanhamento diário das
ocorrências que chegam por parte dos fregueses,
seja via website “Problemas na Minha Rua”,
chat online, Facebook, email (comunicacao@
jfsantoantonio.pt ou info@jfsantoantonio.pt) ou da
APP Santo António. Os pedidos são analisados e
categorizados por departamentos, sendo os mesmos
reencaminhados, ou dados a conhecer diretamente,
aos coordenadores de cada área a que se refere
a ocorrência. Há o cuidado de dar uma resposta
com o ponto de situação aos fregueses de quem
recebemos o pedido e quando a ocorrência recebe
uma nota de execução completa. Quando a
ocorrência extravasa a competência da Freguesia,
esta é reencaminhada para a Câmara Municipal de
Lisboa (CML).
Número total de ocorrências: 1297
1078 ocorrências executadas | 219 ocorrências em
execução
GOPI – Registo de Ocorrências | App Santo
António
GOPI: 84 ocorrências | APP: 35 ocorrências

35 ocorrências registadas | 17 ocorrências em
execução | 18 ocorrências finalizadas
Via GOPI (CML)
84 ocorrências registadas | 44 ocorrências em
execução | 21 ocorrências finalizadas
26 ocorrências finalizadas de trimestres anteriores
Número total de ocorrências: 154
Por canal
SITE: 35 | GOPI: 84 | Email: 17 | Telefone: 12 |
Facebook + Facebook Messenger: 6
Por subunidade
Limpeza Urbana:
51 (executadas: 29; em execução: 22)
Espaço Público:
64 (executadas: 14; em execução: 50)
Licenciamento:
13 (executadas: 8; em execução 5)
Ação Social:
1 (em execução)
Educação: 1 (executada)
CML: 24

Problemas da minha Rua
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Criação, design, produção e
divulgação de peças
Layout de todas as publicações para as redes
sociais da Freguesia de Santo António;
Desenvolvimento do conceito gráfico, em suportes
físicos e digitais, coordenação da distribuição de
668 cartazes nos 27 locais de estilo da Freguesia
e distribuição de flyers porta-a-porta.
Os cartazes desenvolvidos disseram respeito às
seguintes 20 iniciativas:
- Covid-19 – Circule pela Freguesia em segurança;
- Cinema no Verão (mês de julho);
- Cinema no Verão (mês de agosto);
- Santo António e Festas de Lisboa nas 7 Maravilhas
da Cultura Popular (Finalistas Regionais);
- Santo António e Festas de Lisboa nas 7 Maravilhas
da Cultura Popular (Semi-finalistas);
- Santo António e Festas de Lisboa nas 7 Maravilhas
da Cultura Popular (Finalistas);
- IndieKids – oferta de vouchers;
- Programa Cultural de setembro;
- Projeto Bússola;
- Projeto PEDIBUS;
- Férias CAF e AAAF;
- Universidade Sénior;
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- Distribuição do kit escolar (colocado apenas à
porta das Escolas Básicas Luísa Ducla Soares e São
José);
- Programa Cultural “Confiança e Diversidade”: Jazz
na Praça;
- Programa Cultural “Confiança e Diversidade”:
Jardins de Fado;
- Programa Cultural “Confiança e Diversidade”:
Cabaret sonoro.
- Feira Avenida da Liberdade;
- Oficina Cassiano Branco;
- Ciência na BACS Júnior “Pela Folha Sei a Árvore”
- Exposição “Peixes Explicados Pelo Desenho”, de
Pedro Salgado.
Conceção e distribuição de 25000 flyers porta a
porta, nomeadamente:
- Conceção e distribuição de 12500 flyers de Santo
António e das Festas de Lisboa às 7 Maravilhas da
Cultura Popular na fase de finalistas regionais;
- Conceção e distribuição de 12500 flyers de Santo
António e das Festas de Lisboa às 7 Maravilhas da
Cultura Popular na fase de finalistas;
Conceção e distribuição de 250 placas da
iniciativa “Bom dia, vizinho – Regras COVID-19”
pelos espaços comerciais e de restauração da
Freguesia com medidas de prevenção Covid-19;
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Outros materiais desenvolvidos:
- Dísticos de estacionamento e cartões de
identificação;
- Placas e tela para novas instalações do projeto
Bússola;
- Paginação de documento “Procedimentos em
recinto escolar” para a subunidade de Educação;
- Documento para gabinete de Capital Humano;
- Placas “Interdito nadar ou tomar banho” para a
subunidade de Espaços Verdes;
- Placas “Aviso de Podas” para a subunidade de
Espaços Verdes;
- Placas regras COVID para Feira na Avenida –
Passeio Público;
- Sinalética para Escola Luisa Ducla Soares.

- Trailers para Cinema no Verão (entre 6/08/2020
e 20/08/2020);
- Requalificação dos Jardins (1/09/2020 data de
realização; 18/09/2020 publicado);
- Programa Cultural (vídeo será publicado a 30 de
setembro):
- Jardins de Fado (filmagens a 19/09/2020);
- Jazz na Praça (filmagens a 6/09/2020);
- Cabaret (filmagens a 27/09/2020).
- Entrevista na Casa dos Vinte e Quatro
(22/09/2020);
- Entrevista ao presidente da Junta de Freguesia de
Santo António, Vasco Morgado (22/09/2020).
- Apresentação da Escola Básica Luisa Ducla Soares
(23/09/2020).

Comunicação multimédia

Realização e edição das seguintes reportagens
fotográficas:

Realização e edição dos seguintes vídeos:
- Circule pela Freguesia em segurança
(20/07/2020);
- Candidatura de Santo António as 7 Maravilhas da
Cultura Popular (29/07/2020);
- Entrevista a Tanka Sapkota (30/07/2020);
- Férias Grandes: Dino Parque (7/08/2020);
- Férias grandes: Jamor (12/08/2020);

- Concurso Tronos de Santo António Boa Vizinhança
(2/07/2020);
- Reunião de pais Férias Grandes (2/07/2020);
- Cinema no Verão (24/07/2020 e 31/07/2020);
- Distribuição de placas pelos espaços comerciais e
de restauração da Freguesia (20/07/2020);
- Tanka Sapkota (30/07/2020);
- Férias Grandes: Visita à exposição Vicent van
Gogh (31/07/2020);
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- Cinema São Jorge (3/08/2020);
- Férias Grandes: nas visitas à praia e jardim
(5/08/2020);
- Reabertura do Jardim Camilo Castelo Branco
(5/08/2020);
- Férias Grandes: Dino Parque (7/08/2020);
- Férias Grandes: Jamor (12/08/2020);
- Acompanhamento da candidatura de Santo
António e Festas de Lisboa no programa 7
Maravilhas da Cultura Popular na Praia da Areia
Branca, na Lourinhã (12/08/2020; 16/08/2020);
- Visita ao Museu de Lisboa – Santo António para
campanha de redes sociais sobre a candidatura de
Santo António e Festas de Lisboa às 7 Maravilhas
da Cultura Popular (14/08/2020 e 1/09/2020);
- Bênção de capacetes e animais de estimação
(17/08/2020);
- Jardim Camilo Castelo Branco (05/08/2020);
- Teste da Carreira de Bairro (11/08/2020);
- Cinema no Verão (14/08/2020);
- Programa Cultural de setembro: Jardins de Fado
(19/09/2020); Jazz na Praça (6/09/2020;
13/09/2020; 20/09/2020; 27/09/2020) e
Cabaret (27/09/2020);
- Kit de educação (4/09/2020);
- Inauguração da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares
(10/09/2020);
- Reunião com os encarregados de educação
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das Escolas EB1/JI S. José e Luísa Ducla Soares
(14/09/2020).
- Abertura do Novo espaço Bússola (18/09/2020)
- Entrega Kit Educação (18/09/2020)
Streaming nas redes socias dos eventos do
Programa Cultural de setembro:
- Jazz na Praça (dias 6, 13, 20 e 27/09/2020);
- Jardins de Fado (19/09/2020);
- Cabaret (27/09/2020).

Pedro Martins
Coordenação Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
E PREVENÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Introdução
As atividades lúdicas, culturais e desportivas que
acontecem na Freguesia de Santo António são da
responsabilidade desta subunidade. Desenvolve ainda
projetos, em parceria com outros departamentos e várias
entidades externas, que possam ter impacto na vida da
comunidade e da cidade de Lisboa. Neste trimestre teve
a seu cargo a organização dos seguintes projetos:

Cinema de Verão
Contando já com sete edições, o Cinema no Verão deste
ano teve lugar no emblemático Parque Mayer. Com os
apoios da EGEAC e EMEL, a Freguesia voltou a exibir
cinema ao ar livre. Todas as sextas-feiras e sábados,
pelas 21h00, o Parque Mayer voltou a ficar cheio de
vida com o cinema. Foram exibidos 14 filmes nos meses
de julho e agosto, com todos os cuidados e regras
exigidas pela Direção-Geral da Saúde.

7 maravilhas da Cultura Popular
Portuguesa
A Freguesia de Santo António e o Museu de Santo
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António apresentaram a candidatura da figura
de Santo António e das Festas de Lisboa às 7
Maravilhas da Cultura Popular. Esta viagem
começou na Areia Branca, na Lourinhã, com o
concurso distrital para apurar as maravilhas do
distrito de Lisboa.
Sendo um dos apurados, o Santo António e as
Festas de Lisboa foram a Porto de Mós, concurso
regional onde ficou apurado para as meias-finais.
Em Salir, o Santo António e as Festas de Lisboa
voltaram a ser a escolha de Portugal, tendo sido
selecionados como finalistas nas 7 Maravilhas da
Cultura Popular, num programa que teve lugar em
Bragança.
Foi grandioso ver o Santo António e as Festas de
Lisboa chegarem às 14 candidaturas finais, entre as
140 candidaturas nacionais a concurso.

Jazz na Praça
Em setembro, a Praça da Alegria recebe todos os
domingos o melhor que se faz no jazz nacional.
O Hot Club, instituição da Praça da Alegria, leva
ao palco quartetos de jazz durante a tarde. Ao fim
da tarde, a Praça fica envolvida com as melodias
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de cantigas de sempre, onde todas as regras da
DGS são cumpridas, com o devido distanciamento,
marcação de lugares marcados, desinfeção e
utilização de máscaras. Tudo foi preparado para
retomar a cultura na nossa Freguesia.

Férias Grandes e Férias Bússola:
As férias de verão tiveram início a 31 de junho e
término a 21 de agosto. Este período foi composto
por quatro turnos, e em cada um deles só se
puderam inscrever no máximo 25 jovens, que foram
acompanhados sempre por três monitores e três
voluntários. Desta forma, pode-se trabalhar com
equipas espelho – por exemplo, três monitores
estiveram em casa, caso fosse necessário o seu
apoio. Com o terminar do turno, os monitores
que estiveram a trabalhar foram para casa de
quarentena e os que estiveram de prevenção
voltaram ao trabalho. Estas medidas foram adotadas
devido ao COVID-19.
Durante a parte da manhã frequentámos a praia da
Costa da Caparica e à tarde, na maioria das vezes,
realizámos atividades ao ar livre. Estas atividades
eram feitas em jardins, como foi o caso do Campo
Grande, Praça da Alegria, Jardim do Torel e
Quinta das Conchas, numa tentativa de visitar
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sempre jardins diferentes. Das atividades lúdicas
fizeram parte o bingo, bowling, jogos de tabuleiro,
atividades desportivas (futebol, basquetebol,
jogo do mata) e jogos lúdicos (apanhada,
escondidas). Nos dias em que não fomos a jardins,
fizemos algumas atividades tais como canoagem,
orientação e minigolfe no Jamor. Visitámos ainda
o Dino Parque e a exposição de Vicent van Gogh,
para além de estarmos presentes nas atividades do
Cinema São Jorge.

Projeto Bússola:
Em setembro o projeto Bússola abrirá num novo
espaço, com mais e melhores condições para todos,
nomeadamente mais espaço e mais janelas que
permitem uma melhor circulação do ar. Durante este
mês estamos a efetuar mudanças para que se possa
abrir o novo espaço Bússola, a 18 de setembro, dia
que assinala o começo das aulas. À semelhança
do passado ano letivo, os objetivos iniciais são:
dotar os alunos de métodos e rotinas de estudo
(através de planeamento e organização, resumos e
esquemas) e ainda o de facilitar a sua adaptação a
todas as regras da Bússola, tanto de funcionamento
como de prevenção para o COVID-19.
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PEDIBUS:

Com o início do ano letivo, o PEDIBUS retoma a sua
atividade – juntamente com um monitor, os jovens
da Escola EB/ES Passos Manuel fazem o caminho
para a escola a pé. O objetivo é o de transmitir
hábitos saudáveis de mobilidade e consciência
ambiental.
O Prémio Autarquia do Ano premiou a
Freguesia de Santo António na área da
mobilidade dos mais jovens pelo projeto
PEDIBUS.

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

36

37

EDUCAÇÃO
39

EDUCAÇÃO
Introdução
O presente relatório descreve, de forma sumária,
o trabalho desenvolvido pela subunidade da
Educação da Freguesia de Santo António de Lisboa,
no decorrer dos meses de julho a setembro 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 1.º Ciclo e Jardim de
Infância da Freguesia. São apoiadas um total de
300 crianças com idades compreendidas entre os 3
e 10 anos.

regras de convivência e partilha. A escola tem que
se apresentar como um lugar de afetos e conforto,
que cative as crianças para as aprendizagens
formais e não formais.
As circunstâncias que o país e o 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 e
Encarregados de Educação.

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 livres e de ocupação em períodos de
férias letivas.

Após o desafio que foi tentar manter as rotinas no
final do ano letivo no que toca às atividades, julho
trouxe um novo desafio: disponibilizar um programa
apelativo e diversificado para a interrupção letiva
de verão, que este ano teve a particularidade de
se prolongar para agosto, mas que também tivesse
todas as condições de segurança, tendo em conta a
situação atual que se vive.

As atividades lúdicas e culturais programadas pelo
AAAF/CAF (Atividades de Animação e Apoio
à Família / Componente de Apoio à Família)
são pensadas e organizadas para proporcionar
momentos de lazer, trabalhando competências
como a criatividade, o raciocínio, a assertividade,

Semanalmente a subunidade da Educação
reúne com as equipas de AAAF/ CAF e restantes
assistentes operacionais. Este encontro de trabalho
permite efetuar um balanço da situação atual,
avaliar a forma como decorrem as atividades,
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traçar e redefinir objetivos e programar o plano de
atividades caso seja necessária alguma adaptação
ao mesmo.

FOI ELABORADO UM PLANO DE
ATIVIDADES PARA A INTERRUPÇÃO
LETIVA DE VERÃO
Foi estipulado um plano de atividades abaixo
descrito, com o intuito de promover e dinamizar a
aproximação e contato entre a equipa de AAAF/
CAF, as crianças e respetivas famílias. Foram
elaboradas um conjunto de atividades diárias
diversificadas, que possibilitassem a que as crianças
passassem por diversas experiências, mas ao mesmo
tempo que tivessem em conta todas as normas de
segurança na atual realidade que vivemos.
Tendo em conta a dificuldade nas saídas, derivado
a nem todos os jardins e parques terem a segurança
adequada, as atividades foram planeadas dentro
do espaço físico da Escola EB1/JI São José, à
exceção da praia e de idas pontuais a jardins
previamente avaliados.

que ficava na escola fazia mangueiradas com os
monitores.
No período da tarde foram planeadas diversas
atividades, entre as quais:
- Ateliers plásticos;
- Aulas de Karaté;
- Aulas de Teatro;
- Jogos pré-desportivos;
- Aula de Zumba;
- Expressão Corporal;
- Pinturas;
- Plasticina;
- Deslocações à Quinta das Conchas e Jardim do
Torel (Estas já mais para o fim das atividades).

Disponibilização de Refeições
No decorrer do mês de julho, tal como nos meses
anteriores, as monitoras de CAF/AAAF da nossa
subunidade auxiliaram a subunidade de Ação
Social no que toca a distribuição de refeições
sociais, entregues nas instalações da Escola EB1/JI
São José;

Assim, no período da manhã, divididos em grupos,
uma parte das crianças deslocava-se para a praia
de São João da Caparica, enquanto o grupo
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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
EB1/JI São José;
- Desinfeção total da escola;
- Desinfeção do brinquedo;
- Limpeza geral da Escola EB1/JI São José;
- Manutenção de diversos equipamentos na Escola
EB1/JI São José.

Entrega de materiais nas escolas
Apoios
No âmbito das competências da Freguesia,
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o
regime jurídico e as competências das autarquias
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
- Entrega de material de limpeza na Escola EB1/JI
São José;
- Entrega de material desinfetante na Escola EB1/JI
São José;
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- Entrega de protetores solares para as férias de verão
do AAAF/CAF das Escolas EB1/JI São José e Escola
EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Entrega de jogos didáticos em plástico, de forma a
serem fáceis de desinfetar;
- Entrega de um pórtico de desinfeção na entrada da
Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;
- Preparação e entrega de kits de boas vindas para os
alunos das escolas;
- Aquisição e instalação de mobiliário para a sala
do CAF/AAAF da requalificada Escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Aquisição e entrega de material de primeiros socorros
para as escolas;
- Entrega de material de desgaste para o 1.º ciclo de
ambas as escolas;
- Aquisição de doseadores para gel desinfetante para
ambas as escolas.

Interrupção letiva de verão
Para além da competência da Junta de Freguesia
em apoiar e responder às necessidades das famílias
nas AAAF e CAF após horário letivo, irá realizar-se a
interrupção letiva referente ao período de Verão;
Esta interrupção letiva decorrerá entre 1 de julho e 14
de setembro de 2020, sendo o horário do CAF das
8h00 às 17h30.
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Durante esta interrupção foram planeadas diversas
atividades, que se realizaram em ambiente escolar.
Frequentaram a CAF, neste período, 70 crianças
das escolas da nossa Freguesia (Escolas EB1/JI São
José e EB1/JI Luísa Ducla Soares). Dado o momento
atual de pandemia, e de forma a dar auxílio aos
encarregados de educação, a interrupção letiva de
verão foi prolongada para agosto.
Atividades realizadas dentro do espaço
físico da escola
- Ateliers Plásticos;
- Aulas de Karaté
- Aulas de Teatro;
- Jogos pré-desportivos;
- Aula de Zumba;
- Expressão corporal;
- Brincadeiras livres.
Atividades realizadas fora do espaço físico
da escola
- Praia da Costa da Caparica;
- Jardim do Torel.
- Quinta das Conchas.

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas/ outros
Foram solicitados orçamentos para quatro
necessidades:
- Polos para os monitores;
- Protetores solares;
- Brinquedos didáticos.
- Kits de boas vindas para Jardim de Infância;
Foram elaboradas diversas propostas/
despachos, nomeadamente:
- Informação para aquisição de mobiliário para a
nova sala do CAF/AAAF da Escola EB1/JI Luísa
Ducla Soares;
- Informação para substituição de material do
sistema de alarme de incêndios na Escola EB1/JI
São José;
- Informação para aquisição de kits de boas vindas
para Jardim de Infância;
- Informação/atualização das regras impostas pela
Direção Geral da Saúde (DGS) no recinto escolar.
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Foram realizadas reuniões:
- Equipa da CAF da Escola EB1/JI Luísa Ducla
Soares (atualmente nas instalações da EB1/JI
Gaivotas) e da Escola EB1/JI São José;
- Coordenadora Escolas EB1/JI S. José e EB1/JI
Luísa Ducla Soares;
- 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 com o representante da empresa de
transportes JPG, para a preparação das férias de
verão;
- Reunião com as responsáveis do AAAF/ CAF na
Escola EB1/JI São José para a elaboração das
atividades de verão;
- Reunião com todo a equipa da subunidade da
Educação para a explicação do funcionamento das
atividades dentro do recinto escolar.
- Frequentes reuniões com engenheiros das obras
da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares de forma a
acompanhar o processo final da entrega da escola;
- Reunião de apresentação para os alunos do
Jardim de Infância e do 1.º ano de escolaridade das
Escolas EB1/JI de São José e EB1/JI Luísa Ducla
Soares;
- Reunião com o diretor do Agrupamento;

Foram elaboradas as seguintes
planificações:
- Férias de Verão AAAF e CAF;
- Relatório mensal com os dados e avaliação do
funcionamento dos AAAF/ CAF para a CML;
- Relatório financeiro anual com os dados e
avaliação do funcionamento dos AAAF/ CAF para
a CML;
- Relatório do mês de agosto com os dados e
avaliação do funcionamento dos AAAF/ CAF para
a CML;
- Plano de atividade da subunidade da Educação;
- Plano de limpeza e desinfeção das escolas da
Freguesia de Santo António.
- Foram emitidos os recibos de pagamento das
AAAF e da CAF de ambas as escolas;

- Colocação de publicações no Diário da República
referente a concursos Públicos da Freguesia de
Santo António de Lisboa.
A subunidade da Educação neste terceiro 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.

Raquel Almeida
Coordenação Educação

- Foram elaborados mapas com os pagamentos dos
alunos que frequentam as AAAF e CAF;
- Elaboração do plano de contingência em recinto
escolar;
- Foram elaboradas Fichas de Inscrição para
Interrupção para o CAF/AAAF para o ano letivo de
2020/2021;
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Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses
de julho a setembro 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 respetivos
caminhos, incluindo recolhas de RSU, papeleiras,
depósito de dejetos caninos;
- Limpeza e remoção de lagos de resíduos e folhas;
A Freguesia tem sob a sua gestão 21320 m2 de
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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/JI São José (canteiros);
- Escola EB1/JI 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
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seguintes serviços de gestão do arvoredo:
- Podas em todo o arvoredo público da Freguesia
(em caldeira e espaços verdes);
- Abate de arvoredo em espaços verdes;
- Sacha de caldeiras;
- Arranque de cepos em espaços verdes;
- Plantação de arvoredo em espaços verdes;
- Eliminação de pragas em arvoredo;
- Correções de tutorarem de árvores em caldeira e
espaços verdes;
- Rega de arvoredo em caldeiras e espaços verdes;
Foram desenvolvidos no trimestre em causa as
seguintes atividades:

Gestão e manutenção
de Espaços Verdes
- Limpeza dos lagos do Jardim do Torel, Praça da
Alegria e Jardim das Amoreiras;
- Manutenção e limpeza de espaços verdes através
das atividades referidas acima, e que incluem a
remoção de resíduos, sacha e monda de canteiros,
corte de sebes, podas de arbustos e corte de
relvados;
- Requalificação do Jardim Camilo Castelo Branco;

- Estudo de otimização de consumo de água nos
projetos de rega;
- Estudo e levantamento para requalificação do
quiosque do Jardim do Torel;
- Estudo para requalificação dos passeios do Jardim
do Torel;
- Estudo de instalação de pérgula no Jardim do
Torel;
- Aquisição de materiais de tubulação para sistema
de bombeamento de água no lago do Jardim do
Torel e requalificação do lago;
- Pintura dos chafarizes do Jardim Marcelino
Mesquita, no Jardim das Amoreiras e do Jardim do
Torel, bem como o lago do Torel;

Gestão e Manutenção de Arvoredo
- Identificação de arvoredo em risco ou com
necessidade de intervenções de manutenção e
realização das consequentes diligências para a
realização dos relatórios de avaliação de estado
fitossanitário;
- Trabalhos de manutenção de arvoredo de
pequeno porte. com remoção de ramos secos e
remoção de pequenos ramos que constituem um
obstáculo à passagem de peões ou de viaturas,
nomeadamente:
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- Rua Mouzinho da Silveira;
- Rua do Salitre;
- Rua Duque de Loulé;
- Rua Castilho;
- Rua Camilo Castelo Branco;
- Rua do Conde Redondo;
- Rua Júlio de Andrade;
- Rua Seara Nova;
- Travessa Fábrica dos Pentes.
- Limpeza de resíduos e espécies infestantes em
caldeiras;
- Rega constante de 83 exemplares de árvores
novas plantadas pela Freguesia;
- Fiscalização das intervenções realizadas no
arvoredo, em coordenação com o serviço de
arvoredo da Câmara Municipal de Lisboa;
- Recolhimento de árvore jovem na Luciano
Cordeiro, por queda de árvore;
- Abate de árvore no Jardim das Amoreiras por risco
de queda, uma vez que estava completamente seca
por dentro;

- Foi iniciada a análise e avaliação dos elementos
de água sob gestão da Freguesia, para efeitos de
abertura de procedimento com vista à requalificação
dos mesmos e instalação de sistema de bombagem
de circulação de água e tratamento.

Reuniões realizadas
- Reuniões de planeamento de atividades a
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas
adjacentes e inseridas nos espaços verdes;
- Reuniões para aumentar a vazão de água em
alguns pontos de sistema de rega automático, a
fim de evitar a desidratação das plantas devido ao
calor;
- Planeamento de podas de grandes portes para os
meses de outubro e novembro;
- Reunião com o ICNF para poda de árvores
classificadas, sitas na Praça da Alegria;

Vitor Sequeira
Coordenação Espaços Verdes

- Levantamento de árvores para possível abate;
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MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
Introdução
O presente relatório é uma descrição sumária do
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de
julho a setembro 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;
- Realização de requalificações, manutenção
e reparações nos equipamentos sob gestão da
Freguesia;
Esta subunidade desempenha ainda funções de
apoio e colaboração com outras subunidades,

nomeadamente na realização de pequenas reparações
nos equipamentos sob gestão das subunidades de ação
social e educação, e na colaboração com meios em
intervenções no âmbito da Proteção Civil.
Adicionalmente, a subunidade de Manutenção e Espaço
Público é responsável pela gestão, coordenação de
equipas e fiscalização dos projetos de requalificação de
espaço público e património previstos pela celebração
do Protocolo de Delegação de Competências entre a
Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Freguesia de
Santo António.

Atividades Desenvolvidas
- Procedimento para realização da execução de
homenagens a artistas no passeio da Praça da Alegria;
- Reparação da iluminação na Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ);
- Lavagem do parque infantil do Jardim das Amoreiras;
- Lavagem e deservamento do parque Infantil do Jardim
do Torel;
- Pequenas reparações nas instalações de São José;
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- Cedência de meios humanos para apoio na produção
de eventos da subunidade de Cultura;
- Cedência de meios humanos para apoio em pequenas
reparações para a subunidade de Ação Social;
- Cedência de meios humanos para apoio para
instalação de rede informática na CPCJ para a
subunidade de Informática, bem como para pequenas
reparações nas instalações;

para seguimento a pedido da CDC para a CML,
para manutenção e recuperação de calçadas na
região de São Mamede;
- Auxílio na mudança de instalações da Bússola;
- Contratação de serviços de consultoria e execução
de projetos no âmbito da realização de obras e
empreitadas para o ano de 2020;

- Limpeza dos telhados do espaço Bússola;

- Aquisição de sacos para dispensadores de dejetos
canídeos para os jardins sob gestão da Freguesia;

- Reparação do bebedouro do Jardim Marcelino
Mesquita, no Jardim das Amoreiras e do Jardim do
Torel;

- Aquisição de materiais de construção civil,
nomeadamente areia, pó de pedra e cimento, para
trabalhos de manutenção;

- Intervenções de auxílio no âmbito da subunidade de
Educação, com pequenas reparações nas instalações
da Escola EB1/ JI de São José;

- Pintura de bancos no Jardim Camilo Castelo
Branco;

- Requalificação do passeio do Jardim Camilo Castelo
Branco;
- Remoção de grafiti do Jardim do Torel, da Rua do
Telhal e da Praça da Alegria;

Intervenções realizadas
no Espaço Público
Intervenções de requalificação de calçada através
da correção de zonas com patologias de
descalcetamento e desnivelamento:

- Levantamento quantitativo e estimativa orçamental
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Zona 1
- Praça das Amoreiras;
- Avenida Engenheiro Duarte Pacheco;
- Rua Venceslau de Morais;
- Rua São Francisco de Sales;
- Travessa Fábrica dos Pentes.
Zona 2
- Rua Barata Salgueiro;
- Rua Castilho;
- Rua Rodrigo da Fonseca;
- Rua Duque de Palmela
- Rua Braamcamp;
- Rua Alexandre Herculano;
- Parque Mayer.
Zona 3
- Rua Eça de Queiroz;
- Rua de Santa Marta;
- Rua Actor Tasso;
- Avenida Duque de Loulé.
Zona 4
- Rua da Escola Politécnica;
- Rua do Noronha;
- Rua Monte Olivete;
- Rua da Imprensa Nacional;
- Rua Nova de São Mamede;

- Rua Arco de São Mamede;
- Largo de São Mamede;
- Rua da Escola Politécnica.
Zona 5
- Rua Santo António à Gloria;
- Largo da Oliveirinha;
- Travessa do Salitre;
- Calçada do Patriarcal;
- Príncipe Real;
- Travessa da Gloria;
- Rua da Gloria;
- Praça da Alegria.
Zona 6
- Jardim do Torel;
- Rua das Pretas;
- Rua de São José;
- Travessa Larga;
- Rua Rodrigues Sampaio;
- Rua Luciano Cordeiro;
- Rua do Telhal;
- Rua Júlio de Andrade;
- Calçada de Santo António;
- Rua Carrião.
Zona 7
- Praça do Marques de Pombal.
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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, segue a listagem das ruas onde foram feitas as
intervenções;
Intervenções de remoção e recuperação de
pilaretes e baias:
- Rua Castilho;
- Rua Alexandre Herculano;
- Rua do Passadiço;
- Rua Conceição da Glória;
- Praça do Príncipe Real;
- Rua das Portas de Santo Antão
- Jardim do Torel;
- Travessa das Amoreiras;
- Rua Luciano Cordeiro;
- Rua Mouzinho da Silveira.

Intervenções de remoção e recuperação
sinalização vertical:
- Mercado do Rato;
- Rua da Alegria;
- Venceslau de Morais;
- Rua Actor Tasso;
- Rua Braamcamp;
- Rua Luciano Cordeiro.

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

LICENCIAMENTO
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
de restauração ou de 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.
Tem ainda vindo a acompanhar e promover a
execução de medidas de apoio ao comércio e
atividades económicas, com vista à atenuação quer
da crise sanitária, quer da crise económica.
Este serviço realizou, sumariamente, o seguinte
trabalho:
732 comunicações prévias e sete pedidos de
ocupação temporária de espaço público
(submetidas até 11 de setembro)
Estes números estão em linha com a informação
prestada no relatório anterior: a quebra do número
de pedidos já foi ultrapassada, verificando-se um
acréscimo significativo no número de processos

face ao mesmo período de 2019, em particular dos
pedidos de autorização relativos à ocupação de
lugares de estacionamento com esplanadas.
Com efeito, com caráter excecional até
31/12/2020, e quando esteja em causa a busca
de alternativas para instalação de esplanadas e
áreas expositivas exteriores que não prejudiquem
a circulação dos peões, foi agilizado o processo
de concessão de licença para a ocupação de via
pública em Zona de Estacionamento de Duração
Limitada, Bolsas de Estacionamento e Zonas de
Acesso Automóvel Condicionado, dos termos do
Regulamento Geral de Estacionamento na Via
Pública da Cidade de Lisboa.
Tem sido feito um esforço para compatibilizar estas
ocupações com o estacionamento dos moradores,
procurando não ocupar em demasia o espaço
público.
A aplicação de isenções já foi normalizada e
decorre normalmente, por força da aplicação das
propostas 96/CM/2020 e 273/CM/2020.
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

