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No ano que agora termina é tempo para fazer um 
balanço e retrospetiva do trabalho que a Freguesia de 
Santo António realizou, sobretudo nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2016.

Novas competências foram-nos delegadas sem os meios 
necessários para continuarmos a dar a resposta que os 
nossos fregueses merecem. Como tal, e para fazer face 
a esta nova realidade, criámos novas infraestruturas. 
Desde o serviço de transporte gratuito que tem como 
objetivo melhorar as deslocações diárias de quem aqui 
vive: o Sobe e Desce. À mercearia social – VALOR 
Humano – que no 106º aniversário da implantação da 
República, recebeu a visita do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa que destacou a importância 
deste projeto como um exemplo de “democracia ao nível 
do povo”. Até ao nosso mais recente espaço – Projeto 
Bússola - inaugurado a 28 de novembro, criado em 
parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
e o apoio da Fundação Portugal Telecom. Um espaço 
polivalente para aprender, agir e criar que aposta na 
componente letiva mas também de lazer, civismo e 
criatividade, uma forma de dar orientação aos nossos 
jovens para uma melhor cidadania através de várias 
componentes.

 
 
 

Já falta muito pouco para que finalizemos as 
infraestruturas que pretendemos para a nossa freguesia. 
O próximo ano será marcado pela aposta na abertura do 
novo posto de atendimento na rua Alexandre Herculano, 
que irá substituir o Polo de São Mamede, como forma de 
melhorar a resposta a todos aqueles que nos procuram. 

Os seniores da Freguesia de Santo António vão passar 
assim a usufruir das instalações do antigo Polo de São 
Mamede, uma vez que ficará a Universidade Sénior a 
funcionar em pleno no Largo de São Mamede, nº 7.

Também a  Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant’Anna 
(BACS) terá um espaço mais amplo e melhores condições 
para todos nas futuras instalações da rua Alexandre 
Herculano. 

Sempre a pensar naqueles que vivem bem no coração 
de Lisboa continuamos a renovar e a melhorar os meios 
necessários para o funcionamento em pleno da nossa 
Freguesia.

Vasco Morgado Jr. – dezembro 2016
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AÇÃO SOCIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório consiste numa descrição 
sumária do trabalho desenvolvido no decorrer 
do trimestre de outubro, novembro e dezembro 
de 2016, pelo Departamento de Ação Social da 
Freguesia de Santo António.
Está dividido por temas/ações estando no 
Departamento de Ação Social todos os documentos 
e processos arquivados relativos aos assuntos 
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos são preferencialmente por 
marcação e realizam-se às quintas-feiras no Centro 
Social Laura Alves e às terças-feiras no Pólo de São 
Mamede. Não obstante dos dias das marcações, 
através do telefone direto do Departamento 
realizamos atendimentos diários e as situações 
de urgência são tratadas com a celeridade que o 
assunto obriga. Neste trimestre foram realizados um 
total de 331 atendimentos.

VASSOURAS & COMPANHIA 

Diariamente realizamos através deste programa o 
apoio ao nível da higiene da casa, higiene pessoal, 
acompanhamento na aquisição de bens e serviços 
(medicamentos, compras), acompanhamento e 
transporte a consultas médicas e exames, entrega 
de alimentos no domicílio, acompanhamento a 
passeios. Sendo dada resposta também em casos de 
solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 10 
colaboradoras, 2 motoristas e 1 coordenadora e 
é prestado apoio a um total de 121 beneficiários 
mensalmente.

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

Estivemos presentes nas reuniões da Comissão 
Alargada da CPCJ - Lisboa Centro que se realizam 
à última quinta-feira de cada mês nos dias 27 de 
outubro, dia 24 de novembro e 29 de dezembro. 
Este Departamento encontra-se inserido no Grupo 
de Trabalho da Prevenção do qual fazem parte as 
Juntas de Freguesia da Misericórdia, Arroios e Santa 
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Social e Serviços Prisionais, temos até ao momento 
3 prestadores de trabalho a favor da comunidade 
inseridos no Departamento de Espaço Público.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 38 visitas 
domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que chegam a este 
Departamento através do Serviço de Protecção Civil 
da CML, acompanhámos 15 aberturas de porta com 
socorro na área da freguesia. 
 

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

No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo 
Doce, SA continuámos com a distribuição recolha 
dos donativos recebidos pelos PD de Algés e 
Famões e estes donativos são encaminhados para a 
Refood Santo António, assim como os beneficiários 
deste apoio. 
No âmbito do protocolo com a Associação 
DariAcordar temos recolhido diariamente do 

Maria Maior, a PSP, o IAC e o GAF do Liceu Passos 
Manuel.   

REUNIÕES 

Realizámos diversas reuniões com várias entidades 
parceiras, para articulação e trabalho de casos. 
Destacamos as reuniões com a PSP na pessoa 
da Subcomissário Aurora Dantier, Chefe António 
Lobo, Subintendente Paulo Flor, a Santa Casa 
de Misericórdia de Lisboa (SCML) na pessoa da 
Dr.ª Paula Candeias- Diretora da UDIP Sul; com a 
Diretora do Centro de Dia de Coração de Jesus - Dr.ª 
Vânia Costa; com a Dr.ª Edna Vitorino Assistente 
Social do Centro de Dia de Coração de Jesus; a Dr.ª 
Raquell Marcos e o Dr.º Francisco Silva que são os 
Assistentes Sociais adstritas à Freguesia de Santo 
António; Dr.ª Ana Elisa Costa IEFP e Helena Costa da 
APAV.

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

Em parceira com a Direção Geral de Reinserção 
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segurança necessárias às vítimas deste tipo de 
crime. 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.
O atendimento é realizado por dois polícias (um 
do género feminino e outro do género masculino), 
coadjuvados por técnicos de apoio à vítima da 
Freguesia de Santo António. O atendimento é 
assegurado por um efetivo de dez polícias que 
trabalham em rotação de 24 horas e em turnos de 
oito horas.
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 temos registados 384 
atendimentos, 83 foram realizados este trimestre.
  
     Inês Carrolo
     Coordenação Ação Social

Refeitório da Tranquilidade e do Hotel Plaza 
donativos alimentares, tais como: sopa, refeições 
confecionadas, sobremesas e pão.

ESPAÇO JÚLIA

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de 
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António dos 
Capuchos junto à entrada do Hospital Santo António 
dos Capuchos foi inaugurado no dia 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 
ação social 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 caráter preventivo, informativo e de 
sensibilização na comunidade local.
Este espaço tem duas entradas independentes, 
assegurando a privacidade, o conforto e a 
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pelo Departamento de 
Comunicação no decorrer dos meses de outubro a 
dezembro de 2016.

Ao Departamento de Comunicação da Freguesia de 
Santo António compete:

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

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

Produzir e gerir os conteúdos dos media digitais 
e físicos da freguesia, garantindo a exatidão e 
coerência da informação, em conformidade com o 
plano de comunicação global definido;

Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

 

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

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

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

Calendarizar os eventos organizados pela 
freguesia;

Disponibilizar informação pormenorizada sobre 
as atividades, projetos e iniciativas da freguesia, 
procurando estabelecer os suportes digitais como 
plataformas de comunicação interna e externa por 
excelência.

De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:

1010
Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2016

COMUNICAÇÃO



11

Imagem e identidade da Freguesia 
de Santo António

- Criação da imagem gráfica e sinalética do Projeto 
Bússola;  
- Criação da imagem gráfica para o evento “Natal 
Rua Castilho, uma rua solidária” com a criação de 
placas e flyers para as lojas da Rua Castilho;
- Elaboração de convites para a inauguração do 
Projeto Bússola;
- Elaboração do novo cheque oferta da Freguesia 
de Santo António;
- Criação das novas etiquetas autocolantes da 
Freguesia;
- Imagem gráfica da 3ª edição do Mercado de 
Música Independente; 
- Elaboração do cartaz, impressão e corte dos flyers 
para o evento “Avenida Solidária” e “Comércio 
Solidário”.

Gestão dos conteúdos dos media 
digitais e físicos da freguesia

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) e 
paginação do nono número do Magazine Trimestral 
Santo António;
- Elaboração de conteúdos para a campanha de 

recolha de alimentos da mercearia social - VALOR 
Humano;
- Gestão de conteúdos no Facebook da Freguesia 
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) incluindo 
a resposta online aos fregueses;
- Alteração no site, sempre que solicitado, 
da informação dos horários de atendimento/ 
atendimento online da freguesia;
- Elaboração dos conteúdos para o site institucional 
(www.jfsantoantonio.pt), nomeadamente nas áreas 
de notícias e agenda. As notícias em agenda 
foram: Teatro “Constelações” / Noite Europeia dos 
Investigadores / Feiralegria / 2º Torneio de Futsal 
/ Torneio de Futebol Australiano / Férias de Natal 
2016 – Inscrições / Reunião Pública Ordinária / 
Exposição “Espontaneidades” / Canto do Conto 
“Era uma vez um panda” / BabyWearing Workout 
/ 1ª Exposição de Cartazes Cinema Português 
/ Rastreio Cardiovascular / Prevenção Cancro 
/ Inscrições Cabaz de Natal 2016 / Exposição 
“Arleve” / Viagem Sénior – Madeira / Canto 
do Conto “Era uma vez um lobo” / Workshop 
Vitrinismo / Magusto / 3ª Edição do Mercado 
de Música Independente / Natal Rua Castilho / 
Primeiro Concurso de Montras de Natal / Exposição 
Presépios / Comércio Solidário / Exposição “Letras 
e Gente” / 106º Aniversário BVLisbonenses / 
Projeto Darte / Era uma vez um presente / Noite de 
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Natal – Espectáculo Musical / Sessão Ordinária 
Assembleia de Freguesia

Comunicação institucional  
com os media

- Preparação e acompanhamento da visita do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
à mercearia social – VALOR Humano;
- Acompanhamento do programa “Agora NOS”, da 
RTP;
- Elaboração dos seguintes comunicados de 
imprensa: Inauguração Projeto Bússola, Natal da 
Rua Castilho, Comércio Solidário, Ação Carta Por 
Pontos da PSP.

Comunicação interna e externa

- Criação e envio de emails-convite para os 
colaboradores da Freguesia;
- Envio de uma agenda interna (enviada todas as 
segundas feiras) para os Colaboradores e Executivo 
da Freguesia de Santo António. Onde é possível ter 
acesso às iniciativas e eventos que decorrem nessa 
semana na Freguesia;
- Criação de uma newsletter semanal (enviada 
todas as segundas feiras) aos fregueses que fazem 

o pedido via correio eletrónico. Até à data 190 
subscritores recebem as novidades da freguesia e 
neste trimestre foram enviadas 13 newsletters.
- 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). 
Consoante os problemas reencaminhamos o email 
ou falamos diretamente com o departamento 
responsável. Mas todos os fregueses recebem uma 
resposta. No último trimestre demos resposta a 130 
ocorrências. 

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 dos seguintes 
projetos: 2º Torneio Escolas Futsal / Torneio de 
Futebol Australiano / Canto do Conto – “Era uma 
vez…um panda” / Balanço Recolha Alimentos / 
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Exposição “Espontaneidades” / Kit ACP / Rentrée 
Dona Ajuda / Visita à sede do Governo Regional 
da Madeira / Exposição “Arleve” / 38 mil dólares 
para a Liga dos Bombeiros Portugueses / Canto 
do Conto – “Era uma vez um lobo” / Workshop 
Vitrinismo – Montras de Natal / A Madeira é 
um Jardim / Magusto / D.A.M.A na Freguesia 
/ Vereadora das Caldas da Rainha Visita Valor 
Humano / Mercado Música Independente 2016 
/ Espaço Júlia no Barreiro / Inauguração de um 
espaço de excelência / Da Luz dos Presépios às 
Aparições Marianas.

- Os cartazes desenvolvidos foram colocados nos 
27 locais de estilo da Freguesia: Torneio de Futebol 
Australiano / Atividades Lúdicas – Desportivas 
/ Viagem Sénior Madeira (inscrições) / Era uma 
vez um panda / Exposição Espontaneidades / 
BabyWearing Workout / Aviso Encerramento 
dos Serviços de Atendimento / Férias Natal 2016 
/ Prevenção Cancro / Cabaz de Natal 2016 / 
Exposição Arleve / Degustações e provas – Casa 
do Concelho de Gouveia / Magusto 2016 / 
3ª edição Mercado de Música Independente / 
Era uma vez um lobo / Workshop Vitrinismo / 
Natal Rua Castilho / 1º Concurso de Montras da 
Freguesia de Santo António / Open Day – Check 
In / Da Luz dos Presépios às Aparições Marianas / 

Noite de Natal – Espetáculo Musical / Exposição 
Letras e Gente / Era uma vez um presente / Darte 
Cor / Assembleia de Freguesia – Edital 7/2016 / 
Comércio Solidário;

- Elaboração da carta para a iniciativa “Comércio 
Solidário” com o objetivo de angariar bens 
alimentares para a mercearia social – VALOR 
Humano;
- Os flyers desenvolvidos foram: Programação 
2016/2017 Canto do Conto / Atividades Lúdico 
Desportivas / 3ª edição do Mercado de Música 
Independente / Dona Ajuda / Projeto Bússola / 
Noite de Natal – Espetáculo Musical.

Outros

- Reportagem da inauguração da exposição “ 
Espontaneidades” na Biblioteca Arquiteto Cosmelli 
Sant’Anna (12 de outubro); 
- Entrevista e fotografia a D. Januário Torgal Ferreira 
(14 de outubro);
- Reunião com o Departamento Comercial do Diário 
de Notícias (18 de outubro);
- Reunião com o Jornalista Nelson – Retratos 
Contados (19 de outubro);
- Reportagem fotográfica do novo equipamento da 

Freguesia de Santo António
Bem no Coração de Lisboa

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

www.jfsantoantonio.pt
    /FreguesiaSantoAntonioLisboa
     freguesiasantoantoniolisboa

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

ATENDIMENTO CORAÇÃO JESUS 
Rua Luciano Cordeiro, 16 - r/c Esq. | 1150-215 Lisboa 
Tel: (+ 351)  216 041 583 

DE LISBOA
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- Acompanhamento e reportagem da Visita da 
Vereadora das Caldas da Rainha - Valor Humano (16 
de novembro);
- Reportagem fotográfica do grupo musical D.A.M.A no 
Jardim das Amoreiras (16 de novembro); 
- Reportagem na loja “Ilustre Troca” (17 de novembro);
- Decoração do espaço, acompanhamento e 
reportagem da 3ª edição Mercado de Música 
Independente na Garagem EPAL (19 e 20 de 
novembro);  
- Reunião com a Diretora Técnica do Espaço Júlia (22 e 
23 de novembro);
- Reunião com a Presidente da UACS (23 de 
novembro);
- Organização da entrevista do Presidente da Freguesia 
ao Observador (23 de novembro);
- Reportagem fotográfica “Natal na Rua Castilho” (24 
de novembro);
- Participação na conferência “Educação para Todos” 
da Fundação PT (24 de novembro);
- Acompanhamento, reportagem e elaboração 
da apresentação do Espaço Júlia no Auditório da 
Biblioteca Municipal do Barreiro (25 de novembro);
- Criação de sinalética para o Projeto Bússola;
- Apoio na decoração do espaço do Projeto Bússola;
- Ligação com o Departamento de Comunicação da 
Fundação PT e do Protocolo com a Santa Casa da 

- Acompanhamento e reportagem na Dona Ajuda – 
Apresentação Nova Coleção (20 de outubro);
- Elaboração da apresentação e acompanhamento da 
reunião com os Serviços de Atendimento da Freguesia 
(28 de outubro);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Passeio na Canoa Esperança (embarcação tradicional 
do Tejo), comemorando desta forma os 129 anos do 
Porto de Lisboa (31 de outubro);
- Reportagem da inauguração da exposição “Arleve” – 
BACS (3 de novembro);
- Acompanhamento e reportagem da Viagem Sénior à 
Madeira (4 a 7 de novembro);
- Reunião com a organização do Natal Rua Castilho 
(10 de novembro);
- Reportagem do Workshop Vitrinismo na UACS (11 de 
novembro);
- Acompanhamento e reportagem do S. Martinho da 
Boa Vizinhança (11 de novembro);
- Acompanhamento e reportagem do S. Martinho na 
Praça da Alegria (11 de novembro);
- Reunião do Departamento de Comunicação e 
Departamento de Cultura na SNBA (14 de novembro);
- Reunião com a Diretora de Lisboa do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (14 de novembro);
- Alteração nas Iniciativas do site da Freguesia (15 de 
novembro);

COMUNICAÇÃO
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Misericórdia de Lisboa para a inauguração Projeto 
Bússola (28 de novembro);
- Reunião com o Presidente da Associação Portuguesa 
de Heráldica (25 de novembro); 
- Acompanhamento e reportagem do Projeto Bússola 
(28 de novembro);
- Elaboração do cartaz, impressão e corte dos 
flyers para o evento “Avenida Solidária” (5 a 6 de 
dezembro);
- Reportagem da inauguração da exposição “Da Luz 
dos Presépios às Aparições Marianas” na Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant’Anna (5 de dezembro);
- Preparação da apresentação do VALOR Humano em 
Braga (7 de dezembro);
- Reunião com a PT Empresas (7 de dezembro);
- Reunião do Departamento de Comunicação, Cultura 
e Licenciamento da Freguesia de Santo António com a 
EPAL (12 de dezembro);
- Reportagem da inauguração da Exposição “Letras e 
Gente” na Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna (12 
dezembro);
- Elaboração da apresentação com novos projetos na 
Reunião com Fregueses (12 de dezembro);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do 106º 
aniversário dos BVLisbonenses (12 de dezembro);
- Elaboração das placas identificativas e ajuda na 
decoração para o almoço de Natal da Freguesia (13 

de dezembro);
- Reportagem fotográfica à limpeza na Avenida da 
Liberdade (15 de dezembro);
- Reportagem fotográfica na SNBA (15 de dezembro);
- Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
Espetáculo Musical “Natal para Todos” no Cinema São 
Jorge (15 de dezembro);
- Acompanhamento e reportagem da Festa de Natal 
das Escolas – manhã com a Escola São José (Igreja 
Coração de Jesus) e à tarde com a Escola Luísa Ducla 
Soares (UACS);
- Acompanhamento e reportagem das Férias de Natal 
das Escolas e das Férias de Natal do Departamento de 
Cultura (19 de dezembro a 2 de janeiro);
- Impressão de cartazes e promoção do evento “A 
Corda Mais Quente” na Avenida da Liberdade (23 de 
dezembro);
- Elaboração de convites eletrónicos para divulgação 
de projetos da Biblioteca Arquiteto Cosmelli Sant’Anna;
- Elaboração de convites eletrónicos para divulgação 
do Workshop de Vitrinismo de Natal e do 1º Concurso 
de Montras da Freguesia junto dos comerciantes.

     
     Pedro Martins
     Coordenação Comunicação
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Novembro

4 a 7 - Após organização da viagem, 
acompanhamento de um grupo de 45 seniores, 
fregueses de Santo António, numa viagem à Ilha 
da Madeira. O sucesso das férias seniores no ano 
passado levaram a outros voos este ano permitindo 
a muitos dos idosos, da Freguesia de Santo António,
andar de avião pela primeira vez e desfrutar do 
encanto da ilha da Madeira.
No dia 4 de novembro cerca de 50 seniores 
partiram rumo à pérola do Atlântico, numa viagem 
organizada pelo Departamento de Cultura da 
Freguesia de Santo António. E no primeiro dia foi 
possível perceber a beleza que tanto caracteriza 
esta ilha através da visita ao Jardim Botânico. Um 
dos locais que impressionou José Manuel dos Santos 
e a esposa Maria de Fátima Jesus dos Santos, pela 
primeira a desfrutar de umas férias fora de Portugal 
Continental.

1. Atividades do Departamento 

Outubro

1 - 2º Torneio de Futsal no Passadiço 

5 - Acompanhamento da Receção a Marcelo 
Rebelo de Sousa - Presidente da República - em 
visita à Mercearia Social

8 - Acompanhamento do Campeonato Europeu 
da AFL Europe decorreu nos campos do Centro 
Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ). Um evento 
organizado pela Freguesia de Santo António, 
a Embaixada Australiana e a AFL Europe. O 
objetivo foi convidar as crianças da freguesia para 
conhecerem as regras deste desporto como a 
oportunidade de experimentar o Futebol Australiano.

17 - Início das atividades lúdico-desportivas do Espaço 
Bússola - tiveram início as atividades do Estúdio Bússola 
- Ballet, Dança, Música, Escola de Rock e Esgrima 

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
E ATIVAÇÃO DE MARCA

Da Fábrica dos Bordados, à pitoresca vila do 
concelho de Santa Cruz, situada no interior da Ilha 
da Madeira, a Camacha, aos miradouros com picos 
atingirem mais de 1800 metros de altitude (ex: Pico 
do Areeiro), até às encostas do norte da ilha que 
permanecem bem preservadas, hoje classificadas 
como Património Mundial pela UNESCO (ex: 
Floresta Laurissilva).
Estes foram só alguns dos exemplos que marcaram 
esta viagem de quatro dias, que terminou no dia 
7 de novembro com a visita à Quinta Vigia, casa 
oficial do Presidente do Governo Regional que 
contou com a presença da Secretária Regional da 
Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal.
Antes do regresso a casa tempo para apreciar 
livremente os encantos da ilha como trazer alguns 
dos produtos típicos.

11 - Planeamento, organização e concretização de 
um Magusto na Praça da Alegria, para celebrar 
o São Martinho, com porco no espeto, castanhas 
e banda ao vivo. Contámos com a presença da 
Associação de Encarregados de Educação da 
Escola Luísa Ducla Soares, para servir bebidas e 
algumas sobremesas
16 - Acompanhamento do evento - A banda 
portuguesa D.A.M.A trouxe o amor a um dos 
bancos do Jardim das Amoreiras. Uma forma de 
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António - organização e acompanhamento

19 - Espaço Bússola / Maat

20 - News Museum / Palácio da Vila em Sintra

21 - Escola de Arte Equestre / Museu de Arte Antiga

22 - Bowling / Almoço MacDonals / Museu do 
Benfica

23 - Flibook / Circo e lanche no Hard Rock

26 - Casal Vistoso e Rocódromo

27 - Museu da Carris / Bounce

28 - Museu do Dinheiro / Mãe d'Água e Aqueduto

29 e 30 - Passeio a pé e Espaço Bússola

28 - Espaço Bússola

2. Reuniões do Departamento

Outubro

3 - Reunião de Apresentação aos Pais do 
Passaporte de Leitura - Escola de São José

4 - Reunião com a Embaixada da Irlanda - 
possibilidade de parceria no evento do Magusto

6 - Reunião com a equipa de professores de música 
do Espaço Bússola

7 - Reunião com responsáveis dos Quiosques da 
Avenida

-Reunião com Isabel Pádua para organização de 
uma exposição 

comemorar os dois meses de lançamento do seu último 
sucesso “Era Eu”. E sendo os bancos do jardim a 
paragem obrigatória dos românticos, neste dia várias 
foram as pessoas que passaram no local e escreveram 
as suas mensagens de amor e /ou assinaturas.

19 e 20 - Organização e concretização do III Mercado 
de Música Independente, nas garagens da EPAL. Este 
ano com o apoio da EPAL, as últimas novidades em 
matéria de música independente foram conhecidas nas 
Garagens da EPAL, no Largo da Anunciada.

28 - Inauguração Oficial do Espaço Bússola 

Dezembro

13 - Organização do Almoço de Natal dos 
Funcionários da Freguesia de Santo António

15 - Organização da Festa de Natal para os Fregueses 
de Santo António - Concerto de Natal no Cinema São 
Jorge - Coro Juvenil de Lisboa

16 - Acompanhamento das Festas de Natal das escolas 
básicas da freguesia

19 de dezembro a 2 de janeiro - Início das Férias de 
Natal das crianças e Jovens da Freguesia de Santo 

1818
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25 - Reunião Aporvela - novas viagens em 
embarcações portuguesas

26 - Olisipíadas

27 - Jornadas da Toponímia

28 - Jornadas da Toponímia

28 - Almoço/reunião na Academia Militar - 
cedência de espaços

Novembro

10 - Reunião com os Lâncias (apoios e 
equipamentos)

14 - Reunião com a Academia de Belas Artes a 
fim de encontrar parcerias futuras e espaços para 
organização de eventos da e na freguesia

15 - Reunião com o grupo Musical Lisboa Cantat a 
fim de organizar um concerto de Reis, na Freguesia 
de Santo António

25 - Reunião com o Departamento do Desporto da 
CML

-Almoço com a promotora UAU - parcerias

-Visita às Garagens da EPAL - Mercado de Música 
Independente

10 - Entrevistas para monitores e coordenadores do 
Espaço Bússola

11 - Alfeite - ponto de situação após a realização 
da viagem no Creoula e possibilidade de outras 
viagens

14 - Reunião com a Organii para organização de 
uma atividade no Jardim das Amoreiras

18 - Reunião com Associação Cultural da Irlanda 
para possível parceria no Magusto

24 - Reunião nas Garagens da EPAL - Mercado de 
Música Independente

28 - Reunião com um Chefe de Cozinha Australiano 
para averiguar a possibilidade de eventos em 
parceria com a Embaixada da Austrália

Dezembro

5 - Apresentação da Terceira Edição das Olisipíadas

12 - Reunião com a EPAL - novas parcerias
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3. Biblioteca Arquitecto Cosmelli 
Sant'Anna

Outubro

11 - Pintura da sala de exposições da Biblioteca

12 - Inauguração da exposição Espontaneidades, 
desenhos e pintura de Isabel Pádua

13 - Canto do Conto ao fim da tarde - Era uma vez 
um Panda - Leitura de uma história e realização de 
um ateliê

19 - Passaporte de Leitura - Escola de São José 
- troca mensal dos livros ao abrigo do programa 
Passaporte de Leitura

20 - Canto do Conto na Escola Luísa Ducla Soares - 
Era uma vez um Panda
     - Passaporte de Leitura - Escola Luísa Ducla   
     Soares - troca mensal dos livros ao abrigo   
     do programa Passaporte de Leitura

24 - Canto do Conto com a Associação Festa 
das Artes - leitura de história e realização de uma 
atividade plástica - leitura do livro Jogos de Sombras 

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · dezembro de 2016
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de Hervé Tullet e realização de um atliê de sombras de 
bonecos de plasticina

25 - Canto do Conto no CAI de São José - sala dos 
bebés e sala de 1 ano - A Galope - Histórias ao Colo 
(música e história)

26 - Canto do Conto no CAI de São José - sala dos 2 
anos - Era uma vez um Panda

28 - Canto do Conto no JI da Escola de São José - Era 
uma vez um Panda 

Novembro

2 - Montagens da Exposição Ar Leve de António 
Antunes

3 - Inauguração da Exposição Ar Leve - exposição 
de composições gráficas de António Antunes - 
Tratam-se de composições digitais da autoria de 
António Antunes, resultantes de um trabalho realizado 
sobre fotografias e desenhos do artista, onde foram 
sobrepostos pensares de sua autoria. Criando assim 
uma forma de comunicação, onde palavras e imagens 
se harmonizam num propósito de interpelação do 
observador, que se quer desprovida de matrizes e 
conceitos.

2020



Antunes
-Montagem da exposição de presépios e figuras 
religiosas de Virginia Estorninho
-Inauguração da Exposição de presépios e figuras 
religiosas - Das Aparições Marianas à Luz dos 
Presépios de Virginia Estorninho

6 - Canto do Conto no CAI de São José - Sala dos 
bebés e 1 ano - Histórias ao Colo

7 - Canto do Conto no CAI de São José - sala dos 2 
anos - Era uma vez um Presente

12 - Montagem e Inauguração da exposição de 
pintura de Margarida de Araújo - Letras e Gente

13 - Angariação de fundos na sala de exposições 
da Biblioteca Arquitecto Cosmelli Sant'Anna para o 
Projeto Darte

14 - Passaporte de Leitura - Escola Luísa Ducla 
Soares e São José - troca mensal dos livros ao 
abrigo do programa Passaporte de Leitura

15 - Canto do Conto no JI da Escola de São José - 
Era uma vez um presente
     - Canto do Conto no JI da Escola Luísa Ducla 
     Soares - Era uma vez um presente
     -Passaporte de Leitura - Escola Luísa Ducla 

São impressões digitais, produzidas em séries 
numeradas de 1 a 100, sendo que de cada uma se 
encontra exposto o exemplar número 1.

9 - Reunião com Jorge Faca para avaliar a 
possibilidade de patrocínio da GALP à Biblioteca 
Arquitecto Cosmelli Sant'Anna

10 - Canto do Conto ao Fim da Tarde - Era uma vez 
um Lobo - leitura de um livro e realização de um 
ateliê

22 - CAI de S. José - sala dos 2 anos - Era uma vez 
um Lobo 

23 - Passaporte de Leitura - Escola de São José 
- troca mensal dos livros ao abrigo do programa 
Passaporte de Leitura

24 - Canto do Conto no JI da Escola Luísa Ducla 
Soares - Era uma vez um Lobo
     - Passaporte de Leitura - Escola Luísa Ducla    
     Soares - troca mensal dos livros ao abrigo do 
     programa Passaporte de Leitura

Dezembro

5 - Desmontagem da exposição ArLeve de António 

Soares - troca mensal dos livros ao abrigo do 
programa Passaporte de Leitura
-Canto do Conto ao fim da tarde - Era uma vez um 
presente - oficina surpresa com Marta Branquinho

     Filipa Veiga
     Coordenação Cultura
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EDUCAÇÃO

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2016 pelo Departamento de 
Educação da Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Freguesia de Santo António, o departamento de 
Educação realizou:

Requalificação / manutenção

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:

- Substituir fechadura de porta de entrada na EB1/
JI S. José;
- Reparação e substituição fecho das janelas da sala 
de aula na EB1/JI S. José;
- Substituição de extintores na EB1/JI S. José;
- Limpeza algeroz no telhado da EB1/JI S. José.

Entrega de materiais nas escolas

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime Jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:

- Entrega mensal de material de higiene e limpeza 
na EB1/JI Luísa Ducla Soares e na EB1/JI S. 
José;

- Entrega de material de desgaste para Jardim-de-
infância e 1º ciclo EB1/JI Luísa Ducla Soares e na 
EB1/JI S. José;

- Entrega de Palamenta (Pratos, tigelas, copos e 
talheres) para a EB1/JI Luísa Ducla Soares.

Oferta de atividades no Jardim de 
Infância e nas AAAF (Atividades de 
Animação e Apoio à Família) das 
Escolas

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alínea v), apoiar atividades 
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de natureza cultural e desportiva e, visto que, a 
freguesia tem 2 escolas básicas com cerca de 50 
crianças no Jardim de Infância e 45 crianças nas 
AAAF, foram desenvolvidas:

Oferta desportiva

A necessidade de diversificar atividades desportivas 
no contexto dos Jardins de Infância e nas AAAF das 
escolas (EB1/JI Luísa Ducla Soares e EB1/JI S. José), a 
freguesia proporciona as seguintes ofertas desportivas:

- Aulas de Educação Física - que ajudam no 
desenvolvimento da motricidade fina, coordenação, 
a jogar, atividades rítmicas e expressivas, perícia e 
manipulação, deslocamentos e equilíbrios;

- Aulas de Judo - Os exercícios de Judo são usados 
para desenvolver a confiança, a coordenação motora, 
a condição física, a autoestima e a concentração, o 
encorajando, a disciplina e também o respeito pelos 
outros;

- Aulas de Natação - A Natação, para além de 
melhorar as funções respiratórias e fisiológicas do 
organismo, aumenta a coordenação motora e a tensão 
muscular.

- Aulas de Yoga - A prática de yoga para crianças é 
uma excelente maneira de promover o seu crescimento 
saudável. Os principais pontos positivos da yoga 
na infância são, o aumento da sua capacidade de 
concentração, relaxamento, melhora na flexibilidade 
e equilíbrio físico e mental. Além disso, desenvolve a 
autoestima e autoconfiança da criança.

- Foco Musical - Oferta de musica/instrumentos 
para os 1º anos do 1º ciclo.

Interrupção Letiva do Natal

Para além da competência da freguesia em apoiar 
e responder às necessidades das famílias nas AAAF 
(Atividades de Animação e Apoio à Família) e na 
CAF (Componente de Apoio à Família) após horário 
letivo, tem também, as Interrupções Letivas:

Interrupção letiva do Natal (de 19 de dezembro a 2 
de janeiro), com o horário das 8h às 19h:

- Pedidos orçamentos (visitas/passeios, transporte);
- Contratação de monitores;
- Alteração do espaço para as Férias do Natal da 
CAF da E1/JI Luísa Ducla Soares;
- Alteração no espaço das refeições da CAF da 
EB1/JI Luísa Ducla soares, nas Férias do Natal
 - Elaboração do programa das Férias do Natal.
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Apoio da Freguesia de Santo 
António às Escolas

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei n.º75/2013, que estabelece 
o regime jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, n.º1 alínea v), a Freguesia de 
Santo António apoiou as escolas com oferta de:

- Castanhas, sumos, copos, pratos e sal para o S. 
Martinhos das Escolas;

- Equipamento de som para a festa de Natal da 
escola EB1/JI S. José;

- Autocarro para transportar os alunos da EB1/JI 
Luísa Ducla Soares para a Festa de Natal;

- Espaço para a realização da Festa de Natal da 
escola EB1/JI S. José;

- Presentes de Natal para todas as crianças das 
escolas EB1/JI S. José e EB1/JI Luísa Ducla Soares. 

Reuniões/orçamentos/
entrevistas/planificações/
propostas

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

- Foi realizada uma reunião com o corpo docente 
da Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares com o tema 
“Magusto” e “Festa de Natal”;

- Foi realizada uma reunião com a direção da UACS 
(União de Associações do Comércio e Serviços) 
para a cedência do espaço para a realização da 
Festa de Natal da EB1/JI S. José;

- Foi realizado um encontro com o corpo docente 
da EB1/JI Luísa Ducla Soares na UACS para 
organização da Festa de Natal;

- Foi realizada uma reunião com o Presidente Vasco 
Morgado, o Diretor de Agrupamento Baixa-Chiado 
e a coordenadora da Escola EB1/JI S. José com os 
Pais para entrega e recolha de crianças na escola;



     Carla Pereira Gomes
     Coordenação Educação

- Foram realizadas várias reuniões com a equipa da 
CAF das 2 escolas para planeamento das atividades 
AAAF e CAF e planeamento das Férias do Natal;

- Foram elaboradas mapas de presenças dos alunos 
que frequentam transporte “Alfacinhas”;

- Foram elaboradas diversas propostas (Apoio no 
Magusto das Escolas, Foco Musical, Festas de Natal 
das Escolas, Interrupção letiva do Natal, Palamenta, 
Material de desgaste, presentes de Natal para 
as Escolas, manutenção extintores, substituição 
fechos das janelas de sala de aula, aquisição de 
computadores para a CAF);

- Foi feito um levantamento de gastos já efetuados, 
previsão de gastos até final ano e para o próximo 
ano;

- Foram feitas pesquisas para compra de presentes 
de Natal para alunos das Escolas;

- Foram feitas as compras dos presentes de Natal 
para alunos das Escolas;

- Foram feitos mais de 300 embrulhos para presentes 
de Natal a todos os alunos das Escolas.
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Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA DO 
PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO 
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA 
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS 
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO 
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA 
DUQUE DE LOULÉ

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

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2016 pelo Departamento 
de Espaço Público, Espaços Verdes e Património da 
Freguesia de Santo António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de 
16 espaços verdes, totalizando uma área de 31,512 
m2, cuja manutenção está entregue à freguesia por 
transferência de competências, efectivada a 10 de 
março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia, 
anteriormente, um desenho adequado à cidade e à 
gestão dos espaços da CML. Este facto levou a uma 
diversidade de contratualizações que foi gerida e 
analisada durante este trimestre de forma a otimizar 
o funcionamento dos referidos serviços.

Espaços Verdes
AVENIDA DA LIBERDADE AVENIDA DA LIBERDADE
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA 
DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE
JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ RUA 
DO TELHAL
EB1 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das 
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Gestão e manutenção de 
Espaços Verdes

- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de atividades de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços 
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento 
dos serviços de manutenção e a otimização dos 
espaços verdes da freguesia;
- Fiscalização das intervenções realizadas 
nos espaços verdes, de forma a assegurar o 
cumprimento das premissas contratualizadas;
- Acompanhamento do tratamento realizado nas 
palmeiras afetadas pela praga do escaravelho-
vermelho (Rhynchophorus ferrugineus) e solicitação 
à CML de realização de relatórios de avaliação 
de estado fitossanitário das palmeiras existentes na 
Avenida da Liberdade, para avaliar a necessidade 
de se proceder a abates de exemplares;
- Remoção de três cepos existentes no Jardim das 
Amoreiras.

Intervenções no arvoredo inserido 
nos Espaços Verdes
 
- Corte de ramos e pernadas secas em árvores 
inseridas nos espaços verdes;
- Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção (poda, 
aclaramento e levantamento de copa) e realização 
das consequentes diligências para a realização dos 
relatórios de avaliação de estado fitossanitário;
- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo;

Intervenções no arvoredo 
em caldeira

- Abate de árvore da espécie Prunus Avium, 
existente na Rua Luciano Cordeiro;
- Podas realizadas no arvoredo em caldeira 
existente na Rua das Taipas;
- Corte de pernadas e ramos secos no arvoredo em 
caldeira da Rua Alexandre Herculano;

ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO
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Elementos de água e Património 
integrante

- Atividade de inspeção visual e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Vazamento e limpeza de cantaria do Lago do 
Jardim Alfredo Keil;

Reuniões realizadas

- Reuniões de acompanhamento dos serviços 
prestados pelas entidades responsáveis pela 
manutenção dos espaços verdes e para diagnóstico 
de arvoredo;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da freguesia para a recolha de folhas em áreas 
adjacentes aos espaços verdes;
- Coordenação com os serviços de Manutenção 
e Intervenção da Freguesia para as atividades 
de manutenção de equipamento, nomeadamente 
nos elementos de água, e para organização dos 
serviços de jardinagem prestados pelos meios 
próprios;

Intervenções realizadas no Espaço 
Público

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento:
• Rua Joaquim António de Aguiar;
• Rua Rosa Araújo;
• Rua Mouzinho da Silveira;
• Rua de Santa Marta;
• Rua de São José;
• Rua Duque de Palmela;
• Rua Castilho;
• Rua Barata Salgueiro;

- Colocação de pilaretes na Rua de São José;

- Realização de levantamento de trabalhos a efetuar 
em futuras empreitadas a realizar pela Freguesia de 
Santo António;

- Apoio aos vários departamentos para realização 
de eventos e outras ações;

- Fiscalização de empreitadas realizadas em 
edifícios e outras estruturas da freguesia para 
verificação da manutenção das condições do 
espaço público;
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Desenvolvimento de projetos

Durante este trimestre foram iniciados os 
procedimentos para desenvolvimento de projetos 
no âmbito do Protocolo de Delegação de 
Competências celebrado entre a Câmara Municipal 
de Lisboa e a Freguesia de Santo António. Os 
projetos em causa são os seguintes:

•Requalificação do Jardim Marcelino 
Mesquita, onde se prevê a requalificação do 
piso com a repavimentação total do pavimento e a 
recuperação do mobiliário urbano, melhoramento 
dos passeios circundantes em calçada através do 
seu levantamento, eventual alargamento, subida 
de cota, reconstrução de caldeiras e calçada e 
replantação de árvores;

•Requalificação do Jardim Camilo Castelo 
Branco, com a instalação de sistema de rega e 
ressementeira;

•Requalificação dos espaços verdes na Rua 
Braancamp, com instalação de sistema de rega;

•Requalificação do lago do Jardim Alfredo 
Keil, através da impermeabilização do mesmo;

•Requalificação da Travessa do Fala-Só, 
onde se pretende aumentar a zona de estar do lado 
das escadinhas existentes, de forma a potenciar o 
desenvolvimento das zonas comerciais existentes 
e contribuir para a criação de novas, implantar 
banco corrido em betão para permitir o usufruto do 
alinhamento arbóreo e criação de zona de cargas/
descargas;

•Requalificação do Largo da Oliveirinha, 
através da criação de zona nivelada para conferir 
carácter de praça à zona, implantando degraus e 
de uma zona rampeada para vencer as diferenças 
de cota. Propõe-se também a introdução de um 
banco corrido, um ponto de água e um muro com 
conversadeiras entre o Largo da Oliveirinha e a rua 
do elevador da Glória;

•Requalificação urbana das ruas da 
Caridade e da Esperança do Cardal, com 
a substituição e reposição de pavimentos com 
correção de cotas, substituição de guardas 
existentes, ordenamento dos elementos de 
sinalização, substituição dos pavimentos junto 
aos corrimãos para introdução de elementos com 
maior atrito, reabilitação de corrimãos existentes, 
substituição de coletores danificados, alteração 
de sistema de drenagem de águas pluviais para 
o centro da via e ordenamento dos canais de 
circulação pedonais e rodoviários;
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•Requalificação do Largo da Anunciada, 
através da substituição de pavimentos, com vista 
à melhoria da circulação pedonal e acesso às 
habitações, criando zona sobre-elevada da faixa 
de rodagem;

•Reconstrução total do arruamento entre a 
Rua da Alegria e a Travessa do Fala-Só, onde 
se pretende realizar a reconstrução total da via em 
cubos revestidos de betão betuminoso.

     João Pires
     Coordenação Espaços Verdes e Património
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LICENCIAMENTO

Introdução 

Este departamento faz a 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. 
Na sequência das alterações introduzidas à Lei 
nº 56/2012 pela Lei nº 85/2015, as Freguesias 
passaram a dispor de competência de fiscalização 
relativamente às suas atribuições, nos termos de 
cada regime setorial. No decorrer deste trimestre foi 
operacionalizada esta função no que respeita ao 
licenciamento de ocupação de espaço público. 
No período de outubro a dezembro este serviço 
realizou, sumariamente o seguinte trabalho:

Venda ambulante/Atividades 
económicas não sedentárias 

Foi efetuado o sorteio para atribuição de 2 lugares 
para exercício desta atividade, tendo sido atribuído 
1 lugar no Largo de S. Mamede. Foram ainda  
 

atribuídos 2 lugares na Av. da Liberdade e Rua D. 
Pedro V para venda de Castanhas Assadas.

Licenciamento Zero

Foram recebidos, desde o início do ano e até ao 
início de dezembro 760 processos de licenciamento 
zero o que traduz já um acréscimo muito significativo 
face a 2015. Uma estimativa conservadora de 800 
processos até ao final do ano traduzirá um aumento 
de cerca de 20%. Estes resultados são fruto de um 
trabalho de proximidade, persistência e informação 
que terá que continuar a pautar a atuação deste 
departamento. Em comparação com os anos de 
2013 ou 2014, em que foram recebidos na CML 
cerca de 300 processos, o acréscimo é na ordem 
dos 166%.

Fiscalização

Foram realizadas desde novembro 7 ações de 
fiscalização que resultaram em 5 autos de Notícia 
por falta comunicação prévia, cujos processos 
foram devidamente instaurados. Está ainda a ser 
articulada a transferência de todos os processos de 
contraordenação instaurados após agosto de 2015 
e que tramitaram na DCO/CML.

Ocupações Temporárias de 
Espaço Público

Foram apreciados até ao início de dezembro 24 
pedidos de ocupação temporária de espaço público 
fora do regime do licenciamento zero. Este número é 
igual ao de 2015.

Trabalhos diversos

Para além das colaborações habituais com 
outros Departamentos da Freguesia, a entrada 
em vigor do novo regulamento de horários de 
funcionamento do concelho de Lisboa, criou muitas 
dúvidas junto dos comerciantes. Apesar de se tratar 
de competência da CML, o Departamento de 
Licenciamento procurou colaborar, esclarecendo 
ou reencaminhando quantos procuraram a ajuda 
da freguesia. Este assunto traduziu-se, no final de 
novembro e início de dezembro num volume muito 
significativo de contactos

     Tiago Lopes
     Coordenação Licenciamento  
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Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
outubro a dezembro de 2016 pelos Serviços de 
Limpeza Urbana da Freguesia de Santo António, 
que dispõe de dois postos onde 44 colaboradores 
trabalhadores prestam serviços organizados em dois 
turnos (dia/noite). A equipa administrativa conta 
com 3 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

- 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;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no espaço 
público na Colina de Santana e área da Glória.

Serviços excecionais de limpeza 
urbana

- Ações de intervenção para apoio aos serviços da CML 
na recolha de lixo colocado em locais críticos da via 
pública;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas de 
maior fluxo turístico da freguesia;
- Intervenção geral de sarjetas para prevenção para a 
época de chuvas com manutenção geral e elaboração de 
relatório com levantamento de estado para informação 
dos serviços da Brigada de Coletores da CML.

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:

- Vodafone Mexefest: manutenção na área do evento 
(Avenida da Liberdade, Parque Mayer e Largo da 
Anunciada);

- Comemorações do 1º de Dezembro: preparação de 
área com reforço de manutenção;

LIMPEZA URBANA
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Gestão de equipamentos

- Aquisição de veículo elétrico MEGA- EWorker 
para apoio ao serviço de papeleiras, deservamento 
e eventos; 
- Aquisição de Monda térmica ecológica para 
serviço de contenção de crescimento de ervas no 
espaço público; 
- Aquisição de máquina de lavagem de alta pressão 
para manutenção de escadarias e insalubridade em 
áreas sem-abrigo;
- Manutenção de equipamentos de sopro;
- Aquisição de equipamentos de segurança 
(pirilampos e triângulos de sinalização para 
carrinhos de lavagem);
- Aquisição de serviços de limpeza e manutenção de 
instalações do Posto da Avenida;
- Aquisição de roçadora elétrica; 
- Acompanhamento de necessidades de 
equipamento e material de desgaste.
- Manutenção de veículo de apoio aos serviços de 
Limpeza Urbana;

Reuniões realizadas

- Reunião com a Câmara Municipal de Lisboa para 
coordenação de serviços de apoio a eventos como 
o Vodafone Mexefest;

- Reunião com Grupo de Escoteiros da Freguesia 
para cooperação de atividades de voluntariado em 
ações de sensibilização realizadas na Freguesia;
- Reuniões com diversas entidades comerciais da 
freguesia para análise das suas necessidades de 
apoio pelos serviços de Limpeza Urbana;

Outros

- Desenvolvimento de estudo de área com 
diagnóstico de pontos críticos e sugestão de 
soluções para minimização dos problemas sentidos;
- Desenvolvimento de relatório de estado de 
papeleiras na área da freguesia;
- Desenvolvimento em parceria com o Patriarcado 
de Lisboa da ação "Youcatday" na área da 
Freguesia de Santo António, destinado a jovens dos 
15 aos 18 anos e com o objetivo de dar a conhecer 
o trabalho realizado no âmbito da Limpeza Urbana;

     Filipa Mendes
     Coordenação Limpeza Urbana 

- Colocação de contentores de apoio no evento 
de celebração de Magusto organizada pela 
Associação Boa Vizinhança;
- Acompanhamento de manutenção de espaço 
público durante e após manifestação de dias 8, 
9 e 10 de novembro organizadas pela APED – 
Associação Portuguesa de Empresas de Diversões;
- Realização de serviços de reforço e apoio de 
limpeza urbana em eventos organizados ou com o 
apoio da freguesia, onde se destaca:

- Feira da Avenida: colocação e manutenção de 
contentores de apoio nos dias de realização da feira     
da Avenida no âmbito de feira licenciada à 
Associação Passeio Público pelo Departamento de 
Licenciamento;
- Recolha de resíduos de abate de árvore na Rua 
Luciano Cordeiro em Apoio ao Departamento de 
Espaços Verdes;
- Colocação de contentores de apoio e limpeza de 
manutenção após evento para as celebrações do 
Magusto na Praça da Alegria organizadas pelo 
Departamento de Cultura;
- Manutenção de espaço público e gestão de 
colocação de contentores para visita do Exmo 
Senhor Presidente da República à Mercearia Social 
Valor Humano;
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As atribuições deste Gabinete integram a 
dinamização de actividades de promoção do 
comércio dos bairros e das avenidas da Freguesia 
de Santo António, o apoio a eventos que 
proporcionem a captação de novos públicos para 
as lojas da Freguesia, e a promoção de iniciativas 
que promovam o comércio da Freguesia.

Para o Turismo, as nossas actividades passam pela 
promoção da Freguesia de Santo António como 
um importante polo de atracção turística, através 
dos seus parques, jardins e miradouros, dos seus 
monumentos e outros locais de interesse, da grande 
oferta de comércio especializado e restauração 
variada.

Actividades realizadas no período 
de Outubro a Dezembro 2016

Reuniões na Escola de Comércio de Lisboa - 
ajustamento do Plano de Acções de Formação para 
2017, tendo em consideração as necessidades e 
as preferências transmitidas pelos comerciantes 
da Freguesia e pelos participantes em acções de 
formação anteriores, e que versará sobre as temáticas 
do Atendimento, da animação do Ponto de Venda, e 
da formação em Línguas (francês/ inglês).

Participação no Desfile/Concentração de Automóveis 
Antigos a Avenida da Liberdade, organizado pela 
UACS e apoiado pela FSA.

Participação na Conferência Internacional “Comércio 
é Transformação”, organizado e promovido pela 
UACS.

Participação na “Aula Inaugural do ano lectivo 
2016/2017” da Escola de Comércio de Lisboa.

Participação no “Magusto de São Martinho” 
promovido pela Associação Boa Vizinhança no Largo 
de São Mamede.

Organização do Workshop, ministrado por técnicos 
da Escola de Comércio de Lisboa, subordinado 
ao tema “Vitrinismo”, dirigido à preparação do 1º 
Concurso de Montras da Freguesia de Santo António.

Participação nas actividades de dinamização do 
comércio local da Freguesia “Natal na Rua Castilho”, 
que visam a dinamização da Rua Castilho como 
artéria para compras de Natal.

Participação na promoção da Venda de Natal 
organizada pela Associação Boa Vizinhança no 
Mercado do Rato.

Reunião com a Coordenadora da Associação Mundo 
a Sorrir, seguida de acolhimento à visita técnica 
de técnicos do Departamento de Acção Social da 
Câmara Municipal de Lisboa ao Centro Social Laura 
Alves, no âmbito de um pedido de apoio para a 
instalação e funcionamento da Clínica CASO.

     Francisco Toscano
     Coordenação Comércio e Turismo 

 



Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa 

Calçada Moinho de Vento nº 3 

1169-114 Lisboa

Telefones 218 855 230 (Sede) 

933 060 929 (Luciano Cordeiro) 

213 928 090 (Lg. São Mamede)

Fax 218 855 239

Email info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt

    /FreguesiaSantoAntonioLisboa


