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FUNCIONAMENTO DA FREGUESIA  

➢ Reuniões do Executivo 

De acordo com a calendarização das Reuniões, no período em análise, a Junta de Freguesia reuniu nas seguintes 

datas: 

o 21 de junho (Reunião Pública) 

o 05 de julho  

o 19 de julho (Reunião Pública) 

o 02 de agosto 

o 30 de agosto (Reunião Pública) 

o 13 de setembro 

 

REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

 

➢ Assembleia Municipal 

No quadro institucional, o Presidente da Junta de Freguesia participou nas reuniões da Assembleia Municipal relativas 

ao 3º trimestre de 2022, designadamente: 

o 27ª reunião - Sessão Ordinária junho (2.ª Reunião) – 21 de junho 

o 28ª reunião – 16.ª Sessão Extraordinária – 05 de julho 

o 29ª reunião- 17.ª Sessão Extraordinária – 12 de julho 

o 30ª reunião - Sessão Ordinária junho (3.ª Reunião) – 19 de julho 

o 31ª Reunião – 18.ª Sessão Extraordinária – 26 de julho 

o 32ª Reunião – 19.ª Sessão Extraordinária – 06 de setembro 

 

https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017209,000718/index.htm
https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017304,000718/index.htm
https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017338,000718/index.htm
https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017419,000718/index.htm
https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017628,000718/index.htm
https://www.am-lisboa.pt/251000/1/017679,000718/index.htm


 
 

 

Informação Escrita do Sr. Presidente | 20.06.2022 a 09.09.2022 4 

 

 

O Presidente participou igualmente nas reuniões das Comissões da Assembleia Municipal permanentes que integra, 

nomeadamente: 

• 5.ª Comissão – Comissão de Habitação e Desenvolvimento Local e Obras Municipais;   

o 17 de julho; 

o 27 de julho; 

• 6ª Comissão - Comissão de Direitos Humanos e Sociais, Cidadania e Transparência e Combate à Corrupção; 

o 23 de junho; 

o 28 de junho; 

o 29 de junho; 

o 11 de julho; 

o 12 de julho; 

o 13 de julho; 

o 21 de julho; 

• 8ª Comissão - Comissão de Mobilidade, Transportes e Segurança. 

o 21 de junho; 

o 23 de junho (visita); 

o 08 de julho; 

o 19 de julho; 

o 21 de julho; 

o 25 de julho; 

o 27 de julho; 

 

➢ Representação Institucional  

Em 20 de Junho, realizou-se uma Reunião entre a JFAN e o Rotary Club Lisboa-Benfica, para uma reunião de trabalho, 

uma vez que o Rotary Club Lisboa-Benfica e a Junta de Freguesia de Avenidas Novas partilham os mesmos valores 

humanitários. 

Em 22 de junho, realizou-se, na sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, uma reunião com a Associação de 

Moradores do Alto do Parque e a Associação O Ninho, que tem como missão a promoção humana e social de mulheres 
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vítimas de prostituição. A JFAN pretende ser parte ativa na resolução deste problema social, trabalhando para combater 

as causas e consequências da prostituição, encontrando alternativas de saída e apoio para estas mulheres. 

 

Em 29 de junho, realizou-se uma reunião com a CML, designadamente com o Vereador, Ângelo Pereira, para dar 

seguimento a vários assuntos, designadamente a mobilidade (em concreto a Ciclovia na Avenida de Berna) e a Higiene 

Urbana (procurar uma resolução rápida para o serviço da HU nas Avenidas Novas e também o tema da recolha de 

lixo). 

 

 
Realizou-se uma reunião entre a JFAN e a Vereadora da CML 

Filipa Roseta, incidiu sobre a requalificação de uma ampla zona 

da freguesia, que se encontra atualmente sem qualquer uso, 

estando inclusivamente com problemas de salubridade. A 

requalificação terá efeitos num espaço expectante, integrando 

vários equipamentos e espaços verdes, nomeadamente um 

campo de jogos e um polidesportivo, integrando ainda outros 

equipamentos já aprovados pela Câmara Municipal de Lisboa.  

 

 

Realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 

a cerimónia da assinatura pública de dois Contratos 

de Delegação de Competências respeitantes à 

Higiene Urbana, entre o Município de Lisboa e as 24 

Freguesias de Lisboa, nomeadamente a Junta de 

Freguesia de Avenidas Novas. 

Assim, e de modo a atingir uma maior eficiência no 

domínio da Higiene Urbana e a beneficiar os 

munícipes e a cidade, foi delegada a competência da limpeza urbana às Freguesias, mantendo-se a competência da 

remoção e gestão dos resíduos urbanos no Município. 
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Realizou-se uma Reunião com a CGD sobre o encerramento 

do Balcão no Bairro Santos ao Rego, na sequência do pedido 

efetuado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas 

Novas. Os dirigentes da CGD confirmaram o pior cenário, 

informando que o referido balcão fecharia portas já no dia 26 

de agosto, comprometendo-se no entanto a manter em 

funcionamento - até ao final do ano - os dois terminais de 

multibanco exteriores, de forma a minimizar os constrangimentos à população. Está ainda em fase de estudo a possível 

manutenção dos mesmos de forma permanente. Assim, a zona do Bairro Santos ao Rego passará a ser servida pelos 

balcões da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e da Avenida Conde Valbom. 

 

No seguimento do pedido efetuado pelo comandante da 5ª 

Divisão de Lisboa da PSP, o subintendente Gomes de 

Figueiredo, o presidente da Junta de Freguesia de Avenidas 

Novas, Daniel Gonçalves, recebeu ontem na sede da Junta, 

vários elementos da PSP. Nesta reunião foi apresentado o 

novo comandante da 31ª Esquadra que dá assistência à 

Freguesia de Avenidas Novas, o subcomissário João 

Fernandes. Foram discutidos diversos assuntos relacionados com a segurança da freguesia e o melhor interesse dos 

cidadãos das Avenidas Novas. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Relativamente às atividades realizadas neste âmbito, temos as seguintes: 

• Processamento de Vencimentos; 

• Registo e controlo de despesas do sistema convencionado da ADSE;  

• Registo na Aplicação DIMEP de férias, faltas, folgas, horários, escalas de serviços, justificações e controlo de 

picagens;  
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• Início de atividade do Software Kairos, relativo ao controlo de picagem de ponto, com formação direcionada, 

criação de utilizadores, definição de patamares de autorização, contactos com o fornecedor para a produção de 

mais um patamar de autorização, de forma que o software se enquadre na nossa organização. 

• Articulação com outros serviços na criação de novos postos de trabalho, reunindo toda a documentação e na 

atribuição de nº de colaborador para efeitos de criação de utilizador MyDoc. 

• Gestão de Expediente:  

• Agendamento, supervisão e controlo de análises e consultas de medicina do trabalho;  

• Apoio na elaboração de Atas de Reuniões dos Júris dos P.C.C.´s;  

• Gerstão do Processo relatoivo aos Concurso de Ingresso de Pessoal;  

• Contacto com a FCSH da UL para cedência de auditórios para realização do 1.º método de seleção (Prova de 

conhecimentos Escrita); Elaboração de Aviso a publicar em DR, com convocatória para a Prova de 

Conhecimentos Escrita (PCE) de todos os P.C.C.´s; Contactos com Presidentes de Júris para a realização de 

Parte Especifica das PCE de vários P.C.C.´s. 

• Presença em Reuniões de Júri dos P.C.C.´s; Análise de candidaturas apresentadas; Organização do local da 

realização das PCE; Levantamento de funções dos postos de trabalho a preencher com os P.C.C.´s; Controlo 

e apoio aos Júris dos períodos experimentais de procedimentos concursais, com elaboração de pedidos de 

avaliação, atas, fichas de avaliação e convocatórias;  

• Pedido a DGAL de alteração de dados da JFAN que não se encontravam corretos;  

• Acompanhamento de candidatura no IEFP para 8 CEI´s para o Setor de Higiene Urbana;  

• Reunião com o EPD a fim de colaborar no levantamento de informações para posterior elaboração de regras 

para dar cumprimento ao RGPD;  

• Contributo na elaboração do Plano Prevenção Risco e Infrações Conexas da JFAN;  
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INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 

Durante o período em referência (3º Trimestre de 2022), o Gabinete de Sistemas de Informação e Telecomunicações 

da Junta de Freguesia de Avenidas Novas (JFAN) salienta como principais atividades e com o intuito de providenciar 

um serviço estável e de ajuda a todos os trabalhadores da JFAN na prossecução das suas tarefas diárias as seguintes 

atividades: 

• Apoio local ou remoto a todos os utilizadores da Junta de Freguesia (sede e delegações) sempre que o mesmo 

se revela necessário; 

• Instalação de software nos respetivos postos de trabalho (sede e delegações), inserção da estrutura orgânica e 

definição de permissões; 

• Preparação, configuração e instalação de PC’s; 

• Recolha de material informático avariado ou obsoleto, efetuar trocas de material avariado ou incompatível; 

• Instalação e configuração de VPN´s em computadores remotos e configuração dos computadores locais; 

• Pedidos de ativação e cancelamento de cartões para comunicações móveis; 

• Configuração dos terminais telefónicos; 

• Instalação e configuração de AP’s da FORTINET (Corp e Guest) e permissão aos utilizadores; 

• Criação e manutenção de utilizadores na AD (active directory); 

• Criação, cancelamento e manutenção de contas de e-mail; 

• Verificação diária de backups; 

• Manutenção e atualização dos servidores; 

• Manutenção e atualização dos NAS; 

• Impressão de cartões de funcionários; 

• Preparação de caderno de encargos para lançamento de concurso para fornecimento das comunicações da Junta; 

• Inserção de conteúdos no software Shopvision (sistema de senhas), para apresentação no ecrã disponível na 

receção da sede para os fregueses; 

• Contagem de impressões e cópias das impressoras da Junta. 
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COMUNICAÇÃO E IMAGEM  

As atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Comunicação e Imagem durante o terceiro trimestre de 2022 foram as 

seguintes: 

• Criação e gestão de conteúdos no site da JFAN;  

• Criação e gestão de conteúdos nas Redes Sociais (Facebook e Instagram);  

• Criação e gestão de conteúdos da próxima Revista da JFAN; 

• Gestão e colocação de informação institucional nas vitrinas e Mupis; 

 
 
• Divulgação do Projeto “Cartão Freguês”, nas 

diferentes plataformas de comunicação (site, redes sociais, vitrinas, mupis, etc.)  

• “Dica da Semana” - Post semanal, nas redes sociais, com a 

apresentação/divulgação de uma entidade aderente ao Cartão Freguês.  

 
 

ATENDIMENTO E EXPEDIENTE  

Neste setor do Expediente, foram expedidas 701 correspondências e deram entrada 2005. 

 

Registo de Correspondência 

  Expedida Recebida 

junho 153 250 

julho 220 611 

agosto 248 920 

setembro 80 224 

Total 701 2005 
 

 

 

 



 
 

 

Informação Escrita do Sr. Presidente | 20.06.2022 a 09.09.2022 10 

 

 

Foram afixados um total de 49 documentos, de acordo com as categorias infra indicadas. 

Afixação de Documentação 

  junho julho  agosto setembro Total 

Editais CML 6 12 4 8 30 

Avisos CML   1 1   2 

Anúncios CML 1 2     3 

Anúncios AML         0 

Anúncios GEBALIS     1   1 

Agentes de execução         0 

Cartórios Notariais   4 1 3 8 

Editais de Tribunais   2     2 

Editais Junta de Freguesia         0 

Instituto de Registos e Notariado         0 

Editais Governo   2 1   3 

Editais Câmaras Municipais         0 

Total         49 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afixação de Documentação

Editais CML Avisos CML Anuncios CML

Anuncios AML Anuncios GEBALIS Agentes de execução

Cartórios Notariais Editais de TRIBUNAIS Editais Junta de Freguesia

Inst. Registos e Notariado Editais Governo Editais Câmaras Municipais
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No período indicado, na sede da Junta de Freguesia foram emitidos 36 Cartões Freguês e foram efetuados 4 

Recenseamentos. 

Cartões Freguês 

  Emitidos 

junho 10 

julho 12 

agosto 8 

setembro 6 

Total 10 
    

                                                      

 

Relativamente à emissão de atestados, no período entre 20 de junho e 9 de setembro de 2022, na Sede foram emitidos 

462 atestados, tendo, em igual período, o Mercado emitido 33. No entanto, fora a emissão de atestados, o Mercado 

efetuou 621 atendimentos. 
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  Efetuados 

junho 0 

julho 0 

agosto 4 

setembro 0 

Total 4 
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Relativamente ao Espaço Cidadão, foram registados 237 serviços na plataforma da AMA – Agência para a Modernização 

Administrativa.  

Para além destes serviços e à semelhança do que 

aconteceu nos 1.º e 2.º Trimestres de 2022, foram 

realizados outros que não foram registados na 

plataforma, uma vez que continuam sem estar 

disponíveis para ser devidamente identificados na 

mesma. Especificamente foram:  

a) Obtenção de certidões/ declarações nos sites da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social Direta; 

b) Atualização e fidelização de contatos e morada no site da Segurança Social Direta; 

c) Marcações feitas através do site SIGÄ para diferentes entidades (ACT, Segurança Social, IMT...); 

d) Diversos serviços disponíveis na área pessoal da EMEL (dísticos, parques...); 

e) Registo e inscrição na plataforma HABITAR LISBOA para os diferentes programas disponíveis na mesma, bem 

como o acompanhamento de todos os processos; 

f) Marcações na CARRIS para auxiliar os cidadãos a retirar o passe gratuito. 

 

        LICENCIAMENTOS / FISCALIZAÇÃO  

No período compreendido de 17/06/2022 a 31/08/2022, foram registados 212 processos de licenciamento zero, dos 

quais, são 20 comunicações prévias com prazo (20 dias) e 5 processos POEP´s. 

Foram realizadas 345 ações de fiscalização aos estabelecimentos comerciais da Freguesia, para o cumprimento da lei 

e sensibilização para a diminuição do incumprimento por parte dos comerciantes.  

Foi verificada a validade das licenças, dos estabelecimentos comerciais, por forma, a alertar os comerciantes para a 

sua caducidade.  

Espaço Cidadão

JUNHO (18) JULHO AGOSTO SETEMBRO (09)
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Relativamente à cobrança das taxas, deram entrada 2 pedidos de pagamento de taxas em prestações, que foram 

aprovados em reunião de Executivo. 

 

 

        EDUCAÇÃO 

As atividades em análise na presente Informação Escrita pretendem espelhar o trabalho desenvolvido no âmbito do 

pelouro da educação, durante o 3.º Trimestre de 2022.  

 
 

O apoio escolar consiste em assegurar o plano de investimentos de conservação e reparação dos equipamentos sociais 

na área da Freguesia, designadamente escolas e estabelecimentos de educação do 1ºCiclo e pré-escolar, creches e 

jardins-de-infância no âmbito das competências da Junta de Freguesia. Bem como, apoiar o desenvolvimento de 

atividades complementares de ação educativa na educação pré-escolar e no ensino básico.  

 

 

 

 

  RECEITA EMITIDA RECEITA COBRADA RECEITA POR COBRAR 

Mercado 8 084,02 € 8 084,02 € 0,00 € 

POEP'S Temporários    
  5 Processos 

1 583,28 € 1 583,28 € 0,00 € 

 Vendedores ambulantes 
3 Artesanato 

511,20 € 511,20 € 0,00 € 

Licenciamento Zero      
212 Processos    

72 444,94 € 67 499,91 € 4 945,03 € 

TOTAL 82 623,44 € 77 678,41 € 4 945,03 € 

*inclui pagamento em 4 prestações no valor total de 972,40 € / Receita por cobrar dentro da data limite validade 

➢ Apoio Escolar   
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• Atividade intergeracional - junho  

Um momento intergeracional com o grupo de teatro da ADAS 

(Associação para o Desenvolvimento e Apoio Social do Bairro do 

Rego) dinamizou a peça “A velhinha que ficou presa na neve” para 

as crianças do 1º ano de escolaridade da Escola Mestre Arnaldo 

Louro de Almeida. Esta foi uma iniciativa rica em partilha e 

diversão.  

 

• Penso Logo Respondo – junho  

Realização de um vídeo comemorativo das Férias, com os alunos do Pré-Escolar da Escola Mestre Arnaldo Louro de 

Almeida.  Este vídeo deixa uma mensagem sobre a importância das férias para as crianças.   

 

• Preparação dos Kits de Material Escolar – julho/agosto 

O pelouro da Educação está a organizar os Kits de material escolar que serão 

entregues de forma gratuita a todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo das 

Escolas Mestre Arnaldo Louro de Almeida e São Sebastião da Pedreira. Assim 

como, às crianças residentes na freguesia que frequentam escolas do ensino 

privado e ou fora da freguesia.  

As datas para as inscrições foram divulgadas nas redes sociais da Freguesia e em todas as vitrines, sendo possível 

realizar a inscrição presencialmente na sede da Junta de Freguesia, ou online através de um link previamente 

disponibilizado. Todas as crianças que frequentam as escolas públicas da freguesia estão automaticamente inscritas.  

 Os Kits serão entregues a partir do dia 13 de setembro de 2022.  

 

 

 

 

 

 

➢ Atividades Realizadas   
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• Projeto vamos fazer Lei – junho  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, Daniel 

Gonçalves, juntamente com os vogais Ana Cristina Xarez, e Gonçalo 

Moita foram, após convite dos alunos do 3º e 4º ano da Escola Mestre 

Arnaldo Louro de Almeida, à apresentação do projeto “Vamos Fazer 

Lei”, desenvolvido pelas crianças em parceria com o escritório de 

advogados PLMJ.  

 

• Final de Ano letivo (Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida e Escola de São Sebastião da Pedreira) – junho  

O Senhor Presidente Daniel Gonçalves e a Vogal Ana Cristina Xarez, 

marcaram presença nas festas de final de ano letivo das Escolas Básicas 

da Freguesia. Foi um dia diferente para as crianças, com muita diversão 

e alegria a marcar o estado de espírito no último dia de aulas. Crianças 

e professores concordaram que as conquistas alcançadas com 

trabalho, esforço e dedicação – são visíveis o que anima e encoraja 

todos os envolvidos.  

 

• Fun ART – junho  

Visita ao Espaço 3D Fun ART, sugestão de atividade para as férias. Este é um espaço de arte em 3D que permite entrar 

num mundo fantástico de ilusões de ótica.  

 
• Passeios de final de ano de alunos da MALA 

Ontem, dia 20, realizou-se com o apoio do Pelouro da Educação da 

Junta de Freguesia de Avenidas Novas, o último passeio das crianças 

finalistas da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida. Os alunos do 

4º ano tiveram oportunidade de participar em diferentes experiências 

em Vila Nova da Barquinha. A JFAN acredita que é importante 

dinamizar atividades lúdicas e socioculturais destinadas às crianças. 

➢ Participação   
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Este contacto realizado através de reuniões presenciais permitiu não só identificar as necessidades diagnosticadas 

pelas entidades como também, preparar o próximo ano letivo. Tal como no ano transato as carências manifestadas 

pelos responsáveis também servirão de suporte ao Plano de Atividades do Pelouro da Educação.  

Entidade Nº Reuniões 

CML – Departamento da Educação – Refletir sobre o ano transato e preparar o novo ano 
letivo 

3 

Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida 2 

Escola São Sebastião da Pedreira 1 

Agrupamento Marquesa de Alorna 1 

Associação Salvador 1 

GIPS Gabinete de Intervenção Psicossocial 2 

Assembly – Escola do futuro 1 

 

• Protocolo de Cooperação entre a JFAN e a Luso-Formatar  

Decorreu no salão nobre da sede da Junta de Freguesia de 

Avenidas Novas, uma reunião entre a JFAN e a Luso-

Formatar. O presidente, Daniel Gonçalves, juntamente com a 

vogal da Educação, Ana Cristina Xarez, receberam Maria 

Conceição Caldeira e Bruno Caldeira, da Luso-Formatar, 

para a celebração da assinatura de um protocolo de 

cooperação que visa a realização de atividades no âmbito do 

desenvolvimento nos domínios da formação, do ensino e da 

investigação. Esta cooperação traduzir-se-á no acolhimento, por parte da Junta, de alunos da EPAD/Luso-Formatar, 

para a realização de estágios académicos; em programas de investigação; na realização de conferências, colóquios, 

seminários e reuniões de caráter científico ou de reflexão; entre diversas outras atividades. 

➢ Articulação com Entidades  
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• Reunião com a Associação Salvador  

A equipa do Pelouro da Educação, da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, reuniu com a Associação Salvador, a 

fim de conhecer as suas necessidades e perceber qual a melhor forma de articulação. Este ano letivo será dedicado a 

temáticas especiais e à sensibilização das mesmas junto dos mais novos, mas também dos adultos. Esta reunião 

representa uma sinergia que nos deixa ainda mais motivados.  

 
 

SAÚDE  

No âmbito do pelouro da Saúde, foram desenvolvidas as seguintes atividades no período em análise:  

• Gabinete de Enfermagem 

Foram efetuadas pequenas reparações no gabinete de enfermagem, em preparação para a abertura. Atualização do 

contrato da água e eletricidade e a contratação de serviços de Enfermagem para o gabinete e domicílios.  

 

• Terapeuta da Fala  

Contração da Terapeuta da Fala em parceria com o pelouro da Educação, com esta contratação pretende-se dar 

resposta às Escolas de 1º ciclo da Freguesia, onde em janeiro de 2022, foram sinalizadas como casos urgentes, 20 

(vinte) crianças da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida e 16 (dezasseis) crianças da Escola São Sebastião da 

Pedreira. 
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CULTURA  

No âmbito do pelouro da Cultura, foram desenvolvidas as seguintes atividades no período em análise:  

 

 

 
Com o intuito de proporcionar aos fregueses uma oferta cultural variada, que promova a 

cultura e contribua para o enriquecimento cultural dos residentes, implementou-se o 

projeto “Visitas Culturais – À Luz da Tarde”.  

Através do presente projeto são desenvolvidas mensalmente 

atividades direcionadas a todos os cidadãos recenseados na 

Freguesia de Avenidas Novas. Para além dos objetivos 

supracitados, pretende-se que as atividades vão ao encontro 

das expetativas da comunidade e harmonizem um salutar 

convívio entre fregueses, bem como o conhecimento de pontos 

de interesse cultural da cidade de Lisboa.  

O Programa designado “À Luz da Tarde” compreende um ciclo de visitas culturais, 

destinadas a cidadãos residentes na freguesia, com a periodicidade de uma visita por mês. 

Estas visitas realizam-se durante a tarde e são acompanhadas por uma equipa de guias turísticos especializados.  

De seguida, observa-se os dados relativos às visitas realizadas entre os períodos em análise: 

Local Data Nº de Participações 

Palácio Sobralinho 23.06.2022 38 

Museu Arte Deco 29.06.2022 40 

Museu do Dinheiro 27.07.2022 37 

 
 
 
 
          

➢ Visitas Culturais – À Luz da Tarde  
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A Agenda Cultural consiste na centralização de eventos e experiências culturais 

diversas realizadas pelas várias entidades de âmbito cultural da freguesia de Avenidas 

Novas.  

Em colaboração com o Departamento de Comunicação da JFAN deu-se continuidade 

à ronda de contactos com promotores culturais, presentes na área Avenidas Novas e nas zonas circundantes, no 

sentido de ser divulgada através dos meios da Junta de Freguesia, uma agenda cultural de proximidade. 

Através desta agenda os fregueses tomam conhecimento dos principais eventos culturais realizados na freguesia, 

como teatro, cinema, exposições, concertos, dança, literatura, entre outros.  

A agenda cultural foi divulgada mensalmente (junho, julho e agosto) através das redes sociais da Junta de Freguesia 

de Avenidas Novas.  

 

 

Esta iniciativa é realizada em parceria com a entidade RISI Film, que lança a terceira temporada “A Grande Arte no 

Cinema”, um ciclo documental dedicado à arte universal e aos seus protagonistas. Desta forma, através do projeto 

“Cinema nas Avenidas”, pretende-se realizar uma viagem pela vida e obra dos artistas que ficaram na história. Os 

documentários/filmes que se apresentam juntam um lado informativo a uma forte componente visual e de 

entretenimento, combinando a narrativa associada à vida e à obra dos artistas, com a espetacularidade dos seus 

trabalhos.  

Durante o período em análise foram apresentados os seguintes filmes/documentários:  

 

 

 

➢ Agenda Cultural  

➢ Cinema nas Avenidas  

Documentário Dia 

Gauguin no Taiti – O Paraíso Perdido 15 de junho 

Klimt e Schiele – Eros e Psique 13 de julho  

Monet – A Magia de Luz e Água 14 de setembro 
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Pretende-se com esta atividade proporcionar às crianças da 

freguesia várias peças de teatro, provendo desta forma a 

cultura nos mais novos.  

Acredita-se que a promoção da cultura é um elemento 

fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, 

exercendo uma influência positiva sobre diversos aspetos 

(e.g. cognitivo e emocional) ao longo do seu crescimento.  

Assim sendo, a iniciativa “Teatro Infantil ao Ar Livre”, 

consiste na realização de três sessões, nos meses de maio, junho e julho, de entrada livre para todas as crianças da 

freguesia. A realização do espetáculo decorrerá no Jardim da Biblioteca Palácio das Galveias. Em setembro haverá 

uma nova sessão de teatro infantil ao ar livre “João e o Pé de Feijão”.  

Apresenta-se de seguida o cronograma das sessões do Teatro Infantil ao Ar Livre: 

Dia Horário Peça 

25 de junho – sábado 11h00 Alice no País das Maravilhas (Musical) 

30 de julho- – sábado 11h00 Casinha de Chocolate (Musical) 

 
 

 

 

O Pelouro da Cultura deu continuidade ao agendamento de encontros, no decurso dos meses entre abril e junho, com 

diversas entidades sediadas na freguesia. Foram contactadas e realizadas reuniões com Associações e outras 

organizações, ligadas ao sector cultural ou interessadas no desenvolvimento de iniciativas neste âmbito, visando o 

conhecimento das suas necessidades bem como as atividades planeadas na área cultural. De todos estes encontros 

resultou a confirmação do interesse generalizado em estabelecer parcerias com a Junta de Freguesia e da importância 

do apoio da Junta para a boa implementação de iniciativas variadas. 

➢ Teatro Infantil ao Ar Livre  

➢ Reuniões  
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Entidades 

Maus Maus - Associação Associação Amizade Arménia 

Risi Films Growup Produções 

Equipa Já – Associação de Jovens Biblioteca Palácio Galveias 

Lisboa Incomum Associação Zero 

PMLJ Foco Musical 

Remax – Galeria de Arte  

 

ESPAÇO PÚBLICO 

No âmbito do pelouro do Espaço Público, foram desenvolvidas várias atividades no período em análise, nomeadamente 

a repintura das passadeiras tradicionais e semafóricas, em material termoplástico de aplicação a quente, tendo-se 

efetuado esta repintura a 2 415.00 m2. 

Estes trabalhos tornam-se fundamentais devido ao desgaste continuo desta sinalização horizontal, provocado pelo 

tráfego intenso de veículos e a elevada poluição, encontram-se desvanecidas. 

Relativamente aos CDC, encontram-se a decorrer trabalhos de repavimentação dos caminhos pedonais no Jardim 

Marquês de Marialva, de modo a retificar deficiências/irregularidades da obra inicial. Trata-se de um pavimento 

continuo, permeável, constituído por um material natural, seixo de rio aglutinado por uma resina. A escolha deste 

material prendeu-se tanto com questões estéticas e de enquadramento no espaço envolvente, como com questões 

técnicas, que, por se tratar de um material permeável, promove a infiltração de água no solo e diminui o escorrimento 

superficial. 

Deu-se início ao procedimento para requalificação da caleira do Campo Pequeno por uma grelha em ferro fundido 

dúctil, necessidade esta devido ao facto da circulação de veículos pesados neste espaço revelar imprescindível e a 

caleira existente em pedra Lioz encontrar-se em muito mau estado, tornando-se um perigo para as pessoas que 

circulam no espaço. 

No período em análise foram também registadas e tratadas diversas ocorrências, conforme tabela infra: 
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• Requalificação do Jardim Amélia Carvalheira  

Foi inaugurado em junho o Jardim Amélia Carvalheira após o término da requalificação de que foi 

alvo. Esta obra foi financiada pela CML e executada pela JFAN. O Senhor Presidente Daniel 

Gonçalves e o Vogal Jorge Barata estiveram presentes na inauguração. Esta foi uma intervenção 

Origem Recebido 

Correio Postal 0 

E-Mail / Facebook / Site 49 

Portal Na Minha Rua 125 

Presencial 36 

Telefone 52 

Identificação Brigada de Intervenção Rápida 78 

TOTAL 340 

Área de Intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Mobiliário urbano 3 3 0 0 

Parques infantis 3 1 2 0 

Pavimentos - Calçada portuguesa/ artística 228 178 44 6 

Pavimentos - Outros 8 0 5 3 

Pavimentos - Pedra de lancil 2 0 2 0 

Pilaretes metálicos / Balizadores 59 43 13 3 

Mobilidade - Sinalização vertical / horizontal 23 12 9 2 

Licenciamentos / Esplanadas 6 6 0 0 

Outros - Espaços verdes 3 0 3 0 

Outros - Iluminação Publica, Parques 
caninos, etc 

5 0 2 3 

TOTAL 340 243 80 17 

TAXA DE EXECUÇÃO  75% 25%  
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que demorou pelo facto de haver necessidade de se proceder á retificação dos trabalhos realizados e não conformes 

pelo anterior executivo.  

 

• Reparação de pavimentos pedonais 

 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas procedeu à reparação dos 

pavimentos pedonais através da Brigada de Intervenção Rápida. 

Ocorrências no espaço publico, 

nomeadamente a intervenção 

/reparação de calçada é uma 

prioridade para a JFAN, foram 

intervencionadas diversas ruas nomeadamente a Rua Latino Coelho, 4, Rua 

Tomás Ribeiro, junto ao nº 115, Rua Rodrigo da Fonseca, 56 e 184 onde foram 

também substituídos pilaretes. 

 

• Arranjo de Calçadas 

Foram feitas intervenções necessárias para reparação de arruamentos em troços como as 

Avenidas Elias Garcia e Defensores de Chaves. 

 

• Requalificação do Jardim Marquês de Marialva  

Continuam os trabalhos de repavimentação do Jardim Marquês de Marialva, no Campo 

Pequeno.  

As obras em curso visam retificar as deficiências / 

irregularidades da obra inicial.  

A obra encontra-se atualmente na fase de afagamento do 

pavimento, recorrendo ao uso do “helicóptero”. 

É pretensão da Junta de Freguesia das Avenidas que a 

população possa usufruir deste espaço de lazer, com conforto 

e segurança o mais brevemente possível 
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• Pintura de Sinalização Horizontal  

Foram executados trabalhos de repintura de passadeiras na Freguesia das Avenidas Novas 

com marcação a termoplástico. Estes trabalhos foram feitos com equipamento específico e 

tinta refletora a altas temperaturas. Estes 

trabalhos durante a sua execução são sempre 

acompanhados por um técnico da JF e da 

Polícia Municipal. 

 

 

                            

ESPAÇOS VERDES 

Relativamente aos trabalhos realizados em Espaços verdes, Arvoredo no período em análise, temos a salientar o 

seguinte: 

Durante o período a que se refere o presente relatório, decorreram os meses de verão, altura de grande exigência em 

termos de manutenção de espaços verdes. O controlo dos consumos de água para rega foi uma das prioridades, 

especialmente importante em ano de seca.  

As temperaturas anormalmente elevadas que se verificaram, 

originaram várias situações para as quais tiveram de ser 

tomadas medidas, nomeadamente, a queda da folha antecipada 

e em grande quantidade, principalmente nos jardins onde 

existem plátanos, e o aparecimento tardio e repentino de pragas 

de insetos. 

Fora as situações excecionais mencionadas foram mantidas as rotinas habituais para a época do ano, com um maior 

número de cortes nos relvado e intervenções pontuais nos prados de sequeiro. 
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• Podas Pontuais 

Foram realizados trabalhos pontuais de manutenção de arvoredo em diversos 

arruamentos da freguesia. Estes trabalhos destinam-se a resolver situações urgentes 

relacionadas com afastamento de janelas e varandas, candeeiros e segurança. Estivemos 

nos seguintes locais: Av. Júlio Dinis, Av. Ressano Garcia, Av. das Forças Armadas, Escola 

Mestre Arnaldo Louro de Almeida, Av. Álvaro Pais, Rua Viriato, Alameda Cardeal 

Cerejeira e Rua Marquês de Fronteira. Estes trabalhos de manutenção do arvoredo são 

feitos periodicamente, de modo a dar resposta às solicitações recebidas e resolver 

situações detetadas.  

Foi lançado o procedimento para reparações nos sistemas de rega instalados e iniciados os trabalhos adjudicados. 

Incidiu fundamentalmente na substituição de electroválvulas e programadores obsoletos, que avariavam com 

frequência originado desperdícios de água.  

Foram realizados tratamentos fitossanitários por endoterapia no arvoredo 

de diversos arruamentos, com o objetivo de atenuar os efeitos das pragas 

de insetos que ocorrem em determinadas espécies de árvores nesta altura 

do ano. Dentro do mesmo procedimento está incluído o tratamento 

preventivo dos pinheiros contra a praga da processionária, que será 

realizado durante o mês de setembro.  

 

Foram realizadas intervenções no arvoredo existente nos espaços verdes e arruamentos de carater pontual em cerca 

de 40, de modo a dar resposta às situações urgentes que nos são comunicadas e detetadas pelos técnicos. 

Foi realizado um ensaio com um produto biológico, apropriado para a limpeza e deservagem de passeios. O mesmo 

teve lugar nas ruas, Chaby Pinheiro, Isidoro Viana e de Entrecampos. O objetivo é encontrar soluções alternativas ou 

complementares, mais eficazes e duradouras às que são utilizadas atualmente. 

Deu-se início ao procedimento por concurso publico para a manutenção de espaços verdes, arvoredo e deservagem 

de passeio nos arruamentos da freguesia, para o ano de 2023, com a elaboração das pecas técnicas necessárias. 

Continua a decorrer a rega de árvores jovens em caldeiras, que é realizada aos fins de semana, entre os meses de 

maio e outubro em cerca de 260 árvores. 
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➢ ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO 

Foram retomadas as visitas mensais de manutenção preventiva aos Espaços de Jogo e Recreio e Parques de Fitness, 

existentes na freguesia, com a elaboração dos respetivos relatórios. 

Foi adjudicada uma prestação de serviços para a manutenção corretiva, de modo a dar resolução as situações 

identificadas nos relatórios mensais.  

OCORRÊNCIAS 

QUADRO RESUMO  

              

Área de intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 
% do total 

% 
Resolvidas 

              
ARVOREDO 24 17 7 3 35,29% 70,83% 
REGA 10 9 1 4 14,71% 90,00% 
ESPAÇOS VERDES 15 13 2 5 22,06% 86,67% 
PARQUE INFANTIL 7 5 2 0 10,29% 71,43% 
OUTROS 12 8 4 5 17,65% 66,67% 
  

      

TOTAIS 68 52 16 17 100,00% 
 

 
  

      

Modo de receção das 
Ocorrências 

Recebidas % do total 
  

   

Correio Postal 0 0,00%   
   

E-Mail / Facebook / Site 20 29,41%   
   

Portal Na Minha Rua 30 44,12%   
   

Presencial 8 11,76%   
   

Telefone 10 14,71%   
   

  
  

  
   

TOTAL 68 100,00%   
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• Manutenção do Jardim da Rua Marquês da Fronteira  

No âmbito das competências da Junta de Freguesia a manutenção dos 

espaços verdes é prática corrente.  Recentemente o Jardim a Rua 

Marquês da Fronteira foi alvo de intervenção no que diz respeito á sua 

manutenção com o objetivo de o tornar agradável para usufruto dos 

nossos fregueses 

 

 

• Poda de sebes no Jardim do Campo Pequeno  

A equipa de Espaços Verdes da Junta de Freguesia das Avenidas Novas 

procedeu ao corte das sebes “poda” dos arbustos do Jardim Marquês de 

Marialva no Campo Pequeno.  Estes trabalhos efetuam-se quando termina a 

floração dos Callistemum para que a mancha de arbustos se mantenha toda 

da mesma altura, quer pela estética do espaço quer por questões de 

segurança dos nossos fregueses que frequentam o espaço 

 

 

• Manutenção do Jardim da Rua Marquês de Fronteira 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas procede à manutenção 

dos seus espaços verdes públicos com regularidade. 

Recentemente, um dos visados foi o Jardim da Rua Marquês de 

Fronteira. 

Os espaços verdes urbanos permitem um ambiente mais 

saudável, funcionando como “respiradouro” do tecido urbano, 

promovem o contacto com a natureza e ainda favorecem a convivência entre diversos grupos sociais. 
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HIGIENE URBANA 

• Operação de Limpeza  

Os serviços da Higiene Urbana da Junta de Freguesia das Avenidas Novas 

conjuntamente com os 

serviços de Higiene Urbana 

da CML promoveram uma 

ação de limpeza, concertada 

e profunda na Rua Marciano Henriques Silva. Os trabalhos 

realizados passaram pela retirada de todos os monos e entulhos 

colocados indevidamente naquele espaço. 

 

• Lavagem de Ruas  

A equipa da Higiene Urbana procedeu à lavagem das ruas da Freguesia, 

nomeadamente da Rua São Sebastião 

da Pedreira (zona do chafariz e 

contentores).  

Neste período efetuámos apenas 

lavagens em pontos de perigo de 

saúde pública, devido à falta de água. 

 

 

• Limpeza da “casa do lixo” do Mercado do Bairro Santos 

A equipa de Higiene Urbana da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, procedeu 

ontem a uma lavagem especial na “casa do lixo” do Mercado do Bairro Santos. A 

subida de temperatura agravou o problema de cheiro desagradável que se fazia sentir 

junto à zona de recolha de resíduos. Assim, foram providenciadas as medidas para 
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minimizar estes constrangimentos, melhorando a operação de limpeza do local. Para além da casa do lixo propriamente 

dita, foi também lavada toda a área exterior envolvente a esse espaço.  

 

• Deservagem nas Avenidas Novas            

O controlo de ervas daninhas dos passeios e ruas da freguesia das 

Avenidas novas é uma das competências 

do serviço de Higiene Urbana. Durante o 

período em análise procedeu-se à 

deservagem em diversos arruamentos 

nomeadamente: Rua Sousa Lopes, Rua 

Julieta Ferrão; Rua Augusto Abelaira, Rua Marciano Henriques da Silva; Avenida de 

Berna (entre a Avenida da República e a Rua da Beneficência). Avenida 5 de Outubro 

(entre a Avenida Duque de Ávila e a Avenida de Berna), Rua Dr. Álvaro de Castro; Rua 

Mário Castelhano; Rua Portugal Durão, Rua Tomás Cabreira; Rua General Leman; Rua 

Filipe da Mata (entre a Rua da Beneficência e a Estrada das Laranjeiras); Travessa Espírito Santo.    

 

BRIGADA DE INTERVENÇÃO RÁPIDA (BIR)  

Durante o período em referência (3º Trimestre de 2022), a BIR salienta como principais atividades, e com o intuito de 

providenciar um serviço de excelência à Freguesia e aos seus fregueses, as seguintes atividades: 

• Reparação de calçada portuguesa nos arruamentos da freguesia;  

• Reposição e substituição de pilaretes;  

• Reposição, recolha e entrega de papeleiras no serviço de higiene urbana;  

• Recolha, reparação e reposicionamento de bancos de jardim; 

• Reparação e pintura de muros, reparação de calçada e toda a componente técnica que envolve a montagem de 

pérgula com a dimensão existente (culto da comunidade cigana); 
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• Reposição, substituição, alinhamento com a via e/ou reparação (quando possível) de sinais de trânsito; 

• Recuperação das cadeiras de baloiço no parque infantil do Jardim Gomes Amorim; 

• Substituição das dobradiças da porta de entrada do Jardim infantil da Av. Duque d’Ávila, após ato de vandalismo; 

• Abertura de porta de segunda a sexta e algumas reparações no Jardim da Rua Filipe da Mata; 

 

 

• Desentupimento de sanitas e lavatórios; 

• Reparação de mesas e cadeiras das salas de aula;  

• Recuperação de vários bancos de jardim tipo picnic (lixar e impregnar a madeira com produto próprio que 

protege e dá cor); 

• Colagem de ombreiras de portas e rodapés; Afinação de portas internas de passagem; Substituição de lâmpadas 

e aparelhagem; 

• Reposicionamento de fechadura da porta principal de entrada de alunos; Substituição de canhões de fechadura; 

• Montagem de arraiais no 28 de junho para festa na escola; 
 

 

• Extração de proteção acrílica sob o balcão da receção; 

• Pintura de sala; Fixação de quadros; Montagem de móveis; 

• Substituição de fechaduras e manípulos em diversas salas; 

• Desentupimentos de lavatórios e sanitas; 
 

 

• Substituição de torneira temporizadora; 

• Montagem de dispensadores de papel; 

• Substituição de vários Down light (leds iluminação balneários) e Luminárias; 

• Reparação de porta e Montagem de puxador; 

• Substituição de fechos de segurança de porta; 

 
 

➢ Escolas Básicas Mestre Arnaldo Louro de Almeida e São Sebastião da Pedreira 

➢ Sede 

➢ Higiene Urbana 
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• Desmontagem de divisórias em alumínio;  

• Extração da instalação elétrica exterior; 

• Preparação de paredes para pintura com tinta plástica branca lavável; 

• Reparação de calçada e cerca que circundam o espaço do pequeno jardim; 
 

 

• Substituição de todos os canhões existentes nas instalações; Reparação de portas; 

• Montagem de mola mecânica em porta de acesso às bancadas; 

• Substituição de várias torneiras temporizadoras e vários chuveiros completos; 

• Desentupimentos de sanitas, lavatórios, mictórios e fossas; 

• Limpeza de cave técnica, Desmontagem de tanques na sala técnica e transporte de materiais sobrantes para 

vazadouro licenciado; 

• Preparação e pintura das paredes na sala técnica;  

• Montagem de tubo de esgoto do AVAC da sala da direção da piscina para um tubo exterior, Substituição de 

várias fechaduras de armários da sala de direção; 

• Substituição de dobradiças de carretel na zona interior da piscina; 

• Betume e limpeza de 600m2 de azulejos que forram o chão no cais da piscina; 

• Reparação de pilares que apresentavam sinais de ligeira erosão; 

• Substituição e Montagem de 80 Fechaduras nos Balneários; Fixação de 50 prateleiras vandalizadas nos cacifos; 

• Pintura de portas de acesso aos balneários; 
 

 

• Apoio a fregueses na reparação de estores e substituição de vidros; 
 

 

• Reparação de cadeiras e móveis; 

• Afinação e substituição de fechaduras; 
 

➢ UNANTI 

➢ Piscina 

➢ SOS Repara 

➢ FAN Clube 
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• Pintura da loja 19 (Futuro Centro de Enfermagem); 

• Pintura da loja 18 (Apoio ao Centro de Enfermagem); 

• Identificação de local de contadores de água e luz; 

• Transporte de todos os móveis da Loja 12 para instalações da B.I.R.; 
 

 

• Início de trabalhos para pintura das instalações; 

• Reparação do muro detrás da baliza, por se encontrar com fendas; 

• Reparação da rede exterior de acesso ao ringue. 
 

 

INFRA-ESTRUTURAS DA FREGUESIA 

• Empreitada de Requalificação dos Balneários da Piscina das Avenidas Novas 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas está a proceder a trabalhos de retificação dos trabalhos executados de forma 

deficiente, de modo a corrigir irregularidades da obra inicial, nos balneários da Piscina das Avenidas Novas.  

 

 

 

• Complexo Desportivo da Piscina 

Para além das obras de requalificação dos balneários, procedeu-se também 

à colocação de azulejos na parede do cais da piscina, o que proporciona um 

ambiente muito mais higiénico, saudável, para além de bonito.  

 

 

 

➢ Mercado do Bairro Santos 

➢ Polidesportivo 
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DESPORTO 

• Mega Aula  

Teve lugar no mês de junho uma “Mega Aula” na Piscina das Avenidas 

Novas com a modalidade de hidroginástica e natação para bebés. A JFAN 

prima por promover a atividade física em todas as idades. O Vogal do 

desporto Jorge Barata marcou presença no evento. 

 

 

• Basket 3x3 | Urban Sport 4all 

Decorreu no mês de junho, no Campo Cara ou Coroa (Calhariz de Benfica), o evento de Basket 3x3, no âmbito do 

projeto “Urban Sport 4all”. O evento contou com a participação das 

Juntas de Freguesia de Avenidas Novas, Alvalade, Lumiar e Marvila. A 

JFAN apresentou duas equipas (feminina e masculina), do escalão de 

sub10, compostas por alunos da Escola Mestre Arnaldo Louro de 

Almeida. Mais do que ganhar ou perder, o importante é que cada um dos 

atletas leve consigo o máximo de valores. Este é um projeto com 

dimensão internacional, organizado pela Camara Municipal de Lisboa, 

que visa o envolvimento das Juntas de Freguesia e da comunidade do concelho de Lisboa no geral. 

 

 

• Reabertura da Piscina da Avenidas Novas  

No dia 01.09.2022 o complexo Desportivo da Piscina das Avenidas 

Novas reabriu portas após a conclusão das obras de requalificação 

dos balneários.  
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JUVENTUDE 

• Grande Arraial Avenidas Novas 2022 

Decorreu durante todo o mês de junho o grande Arraial Avenidas 2022, uma parceria JFAN/CAMPO PEQUENO nos 

jardins dos Campo Pequeno. Houve muita animação com grandes concertos, noite de fados, Karaoke e Stand Up. Um 

verdadeiro sucesso!! 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO SOCIAL 

 

Atendimentos de pessoas em situações de vulnerabilidade social, para o enquadramento nos apoios sociais 

disponibilizados pela JFAN e/ou encaminhamento para outras entidades competentes. 

 

 

➢ Atendimento Social 
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AÇÕES / DILIGÊNCIAS 
A partir de  

18 junho  
julho agosto 

Acompanhamento de casos 14 28 29 

Articulação com instituições 3 4 5 

Encaminhamento de casos para SCML 3 4 3 

Resposta a pedidos de informação 2 3 2 

Encaminhamento para outras instituições 1 2 1 

Visitas domiciliárias 0 1 2 

Pedido de adesão à Teleassistência 0 0 0 

Pedido de Kits de Refeição CML 0 2 0 

TOTAL 20 44 42 
 

 

 

Apoio económico de caráter pontual, a famílias carenciadas em emergência social.  

 
julho agosto 

Pontuais Medicação Pontuais Medicação 

N.º de Fregueses Apoiados 2 23 5 27 

Valor Total dos Apoios Atribuídos 1.170,19 € 1.183,21 € 1.217,05 € 1.405,74 € 

 
 

 

Apoio económico excecional, por via da delegação de competências da CML, a agregados familiares em situação de 

carência económica emergente. 

    julho agosto 

Número de pessoas Apoiadas 1 3 

Valor Total dos Apoios Atribuídos 320,00 € 1.609,30 € 

 

 

➢ FES.AN – Fundo de Emergência Social de Avenidas Novas 

➢ FES.CML – Fundo de Emergência Social de Lisboa – Agregados Familiares 
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Apoio mensal com papas e fraldas a famílias carenciadas. 

 
A partir de  

18 junho 
julho agosto 

Conteúdo de cada cabaz 1 Embalagem de fraldas + 2 Kgs de Papas 

N.º de Famílias Apoiadas 22 22 22 

 
 

 

Apoio económico dirigido a fregueses recenseados na freguesia, há pelo menos 2 anos, e com um grau de 

incapacidade igual ou superior a 60%.  

 

 

 

 
 

 

Apoio financeiro a entidades com sede na Freguesia, que prestem apoio social à comunidade local, o qual é concedido 

para apoiar necessidades de interesse público. 

 julho 

N.º de Instituições Apoiadas 2 

Valor Total dos Apoios Atribuídos 3.191,87€ 

Entidades apoiadas: 

- MDV - Movimento Defesa da Vida 

- Fábrica da Igreja Paroquial São Sebastião da Pedreira 

➢ Papas e Fraldas 

➢ Apoios a Pessoas com Deficiência  

 agosto 

N.º de pessoas Apoiadas  1 

Valor Total dos Apoios Atribuídos 728,01€ 

Tipo de Apoio  
- Aquisição de equipamentos e materiais de ajudas 
técnicas, didáticas e pedagógicas 

➢ Atribuição de Apoio Financeiro a Instituições  
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Na sequência dos contactos realizados janto de entidades empregadoras existentes na Freguesia, a JFAN começou a 

receber ofertas de emprego vindas de empresas que aceitaram envolver ou dar preferência a desempregados 

residentes nas Avenidas Novas. 

Esta estrutura, iniciou parte da sua atividade através da recolha e reenvio autorizado de CV para empresas de 

recrutamento e seleção. Constituída por diversas entidades, maioritariamente pertencentes à Comissão Social de 

Freguesia, esta estrutura pretende apoiar vizinhos desempregados através de diferentes recursos, como sejam o apoio 

à elaboração de CV, apoio na apresentação de candidatura a posto de trabalho, tratamento de imagem, formação 

profissional, entre outros. 

Foi realizado acompanhamento, via telefone, a todos os candidatos inscritos e utentes em situação de desemprego, 

apoio na procura de emprego e articulação com entidades potenciais empregadoras na Freguesia. 

O acompanhamento é feito periodicamente de forma a atualizar a situação profissional do candidato. 

AÇÕES / DILIGÊNCIAS 
A partir de  

18 junho 
julho 

Número de pessoas em acompanhamento 19 19 

Novas Inscrições 1 0 

TOTAL 20 19 

 
 

 

Colaboração com a SCML e a Cruz Vermelha Portuguesa na distribuição de cabazes alimentares mensais. Este 

programa é um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social através da entrega de bens alimentares a 27 

agregados familiares mais carenciados. Em Lisboa, o programa decorre até dezembro 2022. A coordenação da 

distribuição de géneros alimentares é da responsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa, ficando a mediação a cargo 

da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. 

 

➢ Apoio à Empregabilidade  

➢ Programa Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada - POAPMC  



 
 

 

Informação Escrita do Sr. Presidente | 20.06.2022 a 09.09.2022 38 

 

 

 

Colaboração com a SCML no combate a situações de isolamento/solidão à população com mais de 65 anos, 

proporcionando condições para que estas possam residir mais tempo nas suas casas. São realizadas ações de rua 

para através de porta a porta, fazer o acompanhamento/sinalização dos idosos da freguesia em situação de isolamento. 

São também realizadas visitas a estabelecimentos comerciais chamados, radares comunitários, que funcionarão como 

sinalizadores de idosos em situação de vulnerabilidade.   

  
A partir de  

18 junho 
julho agosto 

Até  

9 setembro 

Ações de rua 1 2 1 - 

Visitas domiciliárias - - - - 

 
 

 

Grupo de parceiros/entidades da Freguesia, constituído no âmbito da Rede Social de Lisboa (CLAS-RSL).  

  
A partir de  

18 junho 
julho agosto 

Até 

9 setembro 

Reuniões 1 1 - - 

Atividades 

• Trabalho de articulação entre técnicos de várias entidades, sobre casos de crianças 
e jovens em risco, tendo como principais objetivos o acompanhamento, a avaliação e 
a resolução de algumas situações críticas; 

• Trabalho de articulação entre técnicos de várias entidades, sobre casos idosos em 
risco, tendo como principais objetivos o acompanhamento, a avaliação e a resolução 
de algumas situações críticas; 

• Monitorização dos Planos de Atividades 2022; 

• Caminhada nas Avenidas; 

Grupos de 
Trabalho  

- Grupo de Trabalho Sénior da CSFAN;  

- Grupo de Trabalho Famílias, Crianças e Jovens da CSFAN; 

- Grupo de Trabalho Desperdício Alimentar da CSFAN. 

 
 

➢ Projeto Radar  

➢ Comissão Social de Freguesia de Avenidas Novas (CSFAN)  
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Atendimentos de psicologia a crianças e adultos, na sede da JFAN e na Clínica Escolar (Escolas Básicas São Sebastião 

da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida).  

Psicologia de Adultos - SEDE da JFAN julho agosto Até 9 setembro 

Nº de consultas por mês  54 6 10 

Nº de casos em acompanhamento (continuidade) 15 19 19 

Nº de casos novos 4 0 0 

Nº de contatos telefónicos/Nº de emails trocados com 
Encarregados de Educação 

3 0 1 

Nº de contatos para articulação com entidade externa (ex. 
escola; CS; CPCJ) 

0 0 1 

Nº Reuniões com entidades / equipa de trabalho 1 1 1 

    

Psicologia de Crianças - SEDE da JFAN julho agosto 
até  

9 setembro 

Nº de consultas por mês  6 1 1 

Nº de casos em acompanhamento (continuidade) 2 2 2 

Nº de contatos telefónicos/Nº de emails trocados com 
Encarregados de Educação 

5 0 3 

Nº de atendimentos familiares 1 0 0 

Nº de contatos para articulação com entidade externa (ex. 
escola; CS; CPCJ) 

2 0 1 

Nº Reuniões com entidades / equipa de trabalho 1 1 0 

 

 

 

Espaços de ocupação de tempos livres e de acompanhamento ao estudo, para crianças dos 3 aos 12 anos. 

 

➢ Gabinete de Apoio Psicossocial  

➢ FAN Clube e Sala de Estudo  
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A partir de  

18 junho 
julho agosto 

até  

9 setembro 

Média de utilizadores diários 15 18 18 17 

Atividades em plano de atividades e desenvolvidas 

Atividades contínuas (semanais ou quinzenais): 

- Escape Rooms: A atividade tem como objetivo promover o desenvolvimento cognitivo de uma forma divertida. 

- Quiz educativo (Kahoot): este jogo tem como objetivo principal estimular o gosto pela aquisição de cultura geral 
e solidificação dos conteúdos escolares.  

- Supercérebros:  Esta atividade tem como objetivo desenvolver competências cognitivas e motoras. 

- Cinema FAN: Promover um momento cultural e dinâmico com uma sessão de cinema no FAN Clube.  

 

Atividades especiais (dias comemorativos): 

- Jardim Movimento Defesa da Vida: Tarde passada a realizar jogos grupo, brincadeira livre e um piquenique.  

- Piscina JFAN: Desenvolvimento de jogos em meio aquático e promoção de momentos de diversão.  

- Dia do chocolate: As crianças e jovens realizaram para o lanche uma receita de salame de chocolate. 

- Jardins da Gulbenkian:  as crianças e jovens passaram o dia no jardim, onde puderam explorar atrás de jogos 
tradicionais e brincadeiras. 

- Praia da Costa da Caparica: O dia foi passado na praia entre jogos de grupo, aquáticos e brincadeiras.  

- Cinema FAN: Ida ao cinema City, no Campo Pequeno, assistir ao “Galilbre” e “A liga dos Super Pets”, num 
momento lúdico e cultural.  

- Piscinas Praia das Maçãs:   O dia foi passado com atividades lúdicas e jogos aquáticos na piscina. 

- Parque Campo Grande: as crianças e jovens realizaram uma caminhada até ao parque, onde fizeram um piquenique 
e jogos tradicionais.  

- Palácio da Pena: Visita guiada ao palácio e jardim durante a manhã. No período da tarde as crianças e jovens 
isitaram a Vila de Sintra. 

- Badoca Park: as crianças e jovens assistiram à apresentação dos lémures e repteis, participaram num passeio de 
safari pelo parque e andaram no rafting africano.  

- Piscina Impactrip e jardins de Belém: Neste dia as crianças e jovens visitaram a casa da impactrip e passaram o 
resto da manhã na piscina. Na parte da tarde, visitaram os jardins de Belém. 

- Parque Aquático Lagoa Falcão: o dia foi passado entre a Lagoa com praia privada, insufláveis aquáticos e 
outras atividades aquáticas (canoa, stand up paddle, water ball, etc.). 
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O Rotas do Bairro surge como resposta no âmbito da prevenção e intervenção de comportamentos de risco no bairro 

do Rego/ Santos, em Lisboa. Pretende envolver crianças e jovens, bem como as suas famílias e outros elementos da 

comunidade, tendo em conta as suas carências e especificidades. Desenvolvem-se diariamente atividades promotoras 

de integração em projetos de vida saudáveis. Neste sentido, são priorizados objetivos de intervenção de combate ao 

insucesso escolar, absentismo e comportamentos desviantes, uma vez que se acredita que esta intervenção e 

investimento irão proporcionar melhoria da qualidade de vida, não só das crianças, como das famílias.  

O espaço do Rotas do Bairro, dinamizado em parceria com a ANADIC, situa-se na Rua Alberto de Sousa.  

 

 
A partir de  

18 junho 
julho agosto 

até  

9 setembro 

Média de Utilizadores Diários 6 6 6 6 

ATIVIDADES EM PLANO DE ATIVIDADES E DESENVOLVIDAS 

Atividades contínuas (semanais ou quinzenais): 

✓ Rota Do Saber - nesta atividade as crianças e jovens realizam os seus trabalhos de casa, bem como estudam 
e/ou realizam exercícios de treino das várias disciplinas e realizam exercícios de promoção cognitiva.  

✓ Rota Livre - esta atividade tem como objetivo a socialização entre crianças e jovens e o desenvolvimento das 
suas competências pessoais e sociais, colocando em prática as mesmas em atividades lúdico-pedagógicas.  

✓ Rota Tic - a atividade rota tic pretende oferecer às crianças e jovens envolvidas no projeto, a utilização livre 
e supervisionada dos computadores.  

✓ Rota Das Artes - a atividade visa promover a estimulação da criatividade, treino da motricidade fina, promover 
o trabalho em grupo e contato com diferentes tipos de arte (e.g. Plásticas, decorativas, restauro, entre outras).  

✓ Rota Da Horta E Do Ambiente - pretende-se com a atividade dinamizar ações/debates/dinâmicas/visionamento 
de vídeos/workshops entre outras promotoras da consciencialização de questões ambientes e da importância 
destas mesmas junto do próximo.  

✓ Rota Do Desporto - dinamiza-se atividades desportivas de várias modalidades (e.g. Ruby, judo, badminton, 
basquetebol, futsal, futebol, natação, ténis de mesa, atletismo, entre outras) promovendo competências 
desportivas, trabalho em equipa, competição e hábitos de vida saudáveis. 

✓ Rota Das Tertúlias - pretendeu desenvolver nos jovens comportamentos/atitudes/crenças positivas, tais como 
relações interpessoais de qualidade, gestão de conflitos, sexualidade, adolescência, saúde, diminuição de 
comportamentos de risco e desviantes (e.g. Consumos, agressões, furtos e/ou violência), respeito e aceitação 
pelas regras e limites através da dinamização de ações de sensibilização/formação, debates e dinâmicas de 
grupo, contribuindo para a diminuição de exclusão social.  

➢ Rotas do Bairro  
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✓ Rota Do Mindkids - esta atividade tem como principal objetivo a dinamização de atividades que forneçam 
técnicas de respiração consciente, relaxamento muscular consciente, ioga para crianças, visualização, 
meditação entre outras, a crianças e jovens.  

✓ Rota Intercultural - nesta atividade serão dinamizadas ações de sensibilização que vão de encontro com 
diferentes temáticas culturais que promovem as relações positivas e posterior debate.  

 

Atividades especiais (dias comemorativos): 

✓ Cinema: Ida ao cinema City, no Campo Pequeno, assistir ao “Galilbre” e “A liga dos Super Pets”, num 
momento lúdico e cultural.  

✓ Piscinas Praia das Maçãs:   O dia foi passado com atividades lúdicas e jogos aquáticos na piscina. 

✓ Parque Campo Grande: as crianças e jovens realizaram uma caminhada até ao parque, onde fizeram um 
piquenique e jogos tradicionais.  

✓ Palácio da Pena: Visita guiada ao palácio e jardim durante a manhã. No período da tarde as crianças e jovens 
visitaram a Vila de Sintra. 

✓ Badoca Park: as crianças e jovens assistiram à apresentação dos lémures e repteis, participaram num passeio 
de safari pelo parque e andaram no rafting africano.  

✓ Piscina Impactrip e jardins de Belém: Neste dia as crianças e jovens visitaram a casa da impactrip e passaram 
o resto da manhã na piscina. Na parte da tarde, visitaram os jardins de Belém. 

✓ Parque Aquático Lagoa Falcão: O dia foi passado entre a Lagoa com praia privada, insufláveis aquáticos e 
outras atividades aquáticas (canoa, stand up paddle, water ball, etc.) 

 

 

Colónia de férias em regime residencial dirigida a crianças e jovens entre os 9 e os 17 anos. Decorreu em dois turnos. 

 17 a 23 de julho 31 julho a 6 de agosto 

Número de participantes 38 39 

Atividades Desenvolvidas Atividades de Grupo, Radicais, Lúdicas e Jogos de Orientação 

Descrição das Atividades 

As atividades foram desenvolvidas em grupos, sendo que antes das 
atividades iniciarem, há sempre o momento da receção dos participantes e 
arrumações, jogos de conhecimento e dinâmicas de grupo para melhor se 
conhecerem monitores e crianças.  

Foram desenvolvidas diversas atividades radicais como escalada, 
orientação, arborismo, tiro com arco, percursos pelas aldeias em redor.  

Os momentos lúdicos foram preenchidos com períodos na piscina. Todos 
os jantares foram temáticos permitindo desenvolver a criatividade e o 
espírito de equipa entre grupos.  

➢ Colónia FAN-tástica 2022  
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Colónia de férias em regime não residencial, dirigida a crianças e jovens entre os 6 e os 12 anos. Decorreu em dois 

turnos. 

 de 4 a 15 de julho de 18 a 29 de julho 

N.º de participantes 84 84 

Atividades Desenvolvidas 
Fábrica da Pólvora, Pavilhão do Conhecimento, Minigolfe, Museu da 
Comunicação, Rodinhas, Armazém Aéreo, Piscinas da Praia das Maçãs 
(Sintra), Planetário, Praia de Carcavelos 

Descrição das Atividades 

Praia: Realização de atividades lúdicas e jogos desportivos; 

Fábrica da Pólvora: Construção de uma bandeira e hino para identificação de 

cada grupo; 

Pavilhão do Conhecimento: visita ao museu; 

Armazém Aéreo: Atividades de circo onde as crianças realizaram acrobacias 

aéreas em tecido vertical, elementos de ginástica acrobática no solo e 

malabarismo; 

Minigolfe: Jogo de minigolfe em equipas; 

Piscinas Praia das Maçãs: Atividades lúdicas no parque aquático; 

Rodinhas: Atividades lúdicas de segurança rodoviária em karts a pedais, jogos 

de futebol, insufláveis e parque infantil com labirinto; 

Planetário: Visualização de uma sessão sobre astronomia. 

 

 

Sempre que é detetada uma pessoa em situação de sem abrigo, tanto pela equipa da Intervenção Social através das 

suas rondas semanais noturnas, como pelos fregueses, esta é sinalizada junto das entidades com competência de 

intervenção nesta problemática. Todavia, a equipa de Intervenção Social tem potenciado a sua intervenção no terreno, 

em colaboração com as entidades parceiras.  
 

➢ Colónia Sou FAN 2022  

➢ Sinalização de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 
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A partir de  

18 junho 
julho agosto 

Até  

9 setembro 

N.º de Sinalizações  2 1 1 - 

Locais  
Rua Carlos Testa, Avenida Conde Valbom, Rua Rodrigo da Fonseca e Parque 
estacionamento Curry Cabral 

Entidades em parceria  

➢ NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo 

➢ PMPSSA - Equipa de Projeto para Implementação e Monitorização do Plano 
Municipal para a Pessoa em Situação de Sem-Abrigo 2019 – 2023 

➢ Comunidade Vida e Paz 

➢ Paróquia Nossa Senhora de Fátima  

➢ SCML – Santa Casa Misericórdia de Lisboa 

Sinalização/Monitorização 
A sinalização e monitorização é realizada pela equipa, através de rondas diárias, como 
pelos fregueses.  

Intervenção Alimentação e Roupa. 

 

 

 

Apoio a idosos via telefone (diálogo, despiste de necessidades, estimulação cognitiva e apoio) 

 
A partir de  

18 junho 
julho agosto 

Até  

9 setembro 

Total de pessoas contactadas 98 110 96 15 

Visitas Presenciais -- -- 1 1 

Necessidades/Apoio 

. Apoio Psicossocial; 

. Companhia; 

. Vontade/necessidade de conversar e sentir-se acompanhado; 

. Necessidade de maior proximidade com a família; 

. Problemas de saúde; 

. Ter receio em recorrer ao hospital ou centro de saúde. 

 
 

➢ Programa “5 Dedos de Conversa”  
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Colónia de férias dirigida a 74 fregueses com mais de 55 anos, que decorreu entre 5 e 9 de setembro. 

Atividades e descrição: 

• Praia de Carcavelos e Praia de 

Carcavelos: momento de lazer e de 

desenvolvimento de atividades motoras; 

• Centro de Interpretação Ambiental 

Pedra do Sal: visita à exposição; 

• Tapada de Mafra: Passeio de comboio pela tapada e participação no atelier de 

apicultura - “mel e abelhas”; 

• Museu dos Faróis: Visita ao farol; 

• Sintra Mitos e lendas; 

• Museu do Ar: visita à base aérea e museu. 

• Almoço Convívio. 

 

 

 

No período compreendido na presente Informação, foram ministradas a técnicos da Intervenção Social as seguintes 

ações de formação:  

Formação “Laboratório de Co-liderança”, organizado pela Rebundance, nos dias 6 e 7 de julho. 

 

 

 

 

➢ Colónia FAN 55+ 2022  

➢ Formação do pessoal afeto à Ação Social  
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ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL 
No quadro seguinte apresenta-se a evolução dos principais indicadores económicos da Autarquia no fim do mês de 

agosto, nos anos de 2020 a 2022. 

 

 

O saldo de correntes (Receita Corrente – Despesa Corrente), liberta valores para a cobertura de Investimento, situação 

demonstrada no mês de agosto de 2022, conforme se atesta no quadro acima dos “Principais indicadores 

económicos”. 

O índice de autonomia financeira situou-se nos 62,02 %, demonstrando ter havido uma diminuição de aumento de 

6,3% relativamente ao período homólogo do ano anterior.  

 

Principais Indicadores económicos                          

(Unidade monetária: euro)
agosto 2020 agosto 2021 agosto 2022

Total Recebimentos 3 954 651,13 3 894 851,33 4 375 575,52

Total Pagamentos 3 118 737,66 3 783 172,98 3 148 525,89

Saldo do período 835 913,47 111 678,35 1 227 049,63

Saldo entre Receita Corrente e Despesa Corrente 1 195 146,58 683 470,06 1 346 437,12

Autonomia Financeira: [1-Fundos OE/Total da Receita]) 66,72% 68,32% 62,02%

Quadro 1 - Principais Indicadores Económicos

O gráfico 1 apresenta 

a evolução dos 

indicadores 

económicos, no 

triénio 2020-2022, 

respeitantes ao oitavo 

mês do ano. 
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RECEITA 

A taxa de execução da Receita, no final de agosto de 2022, atingiu os 60,70 %, representando em valores absolutos 

4.375.575,52 €, conforme se atesta no Quadro 2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Receita                      
(Unidade monetária: euro)

agosto 2020 agosto 2021 agosto 2022

Valor Orçamentado 7 995 467,91 8 210 250,22 7 208 598,00

Valor Executado 3 954 651,13 3 894 851,33 4 375 575,52

Taxa de Execução 49,46% 47,44% 60,70%

Quadro 2 - Evolução da Receita

O gráfico 2 apresenta a 

evolução da taxa de 

execução da receita no 

mês de agosto nos 

últimos três anos. 
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No quadro 3 observa-se, detalhadamente, a execução das receitas correntes e de capital, no fim do mês de agosto de 

2022. 

 

Receita                                     

    (Unidade monetária: euro) Dotada Cobrada % Execução Dotada Cobrada % Execução

Impostos Directos
119 050,00 61 177,36 51,39% 130 000,00 64 376,86 49,52%

IMI - Imposto Munic. s/ Imóveis 119 050,00 61 177,36 51,39% 130 000,00 64 376,86 49,52%

Taxas, Multas e Outras Penalidades
273 402,19 289 575,07 105,92% 110 475,00 172 705,96 156,33%

Rendimentos de Propriedade
285,00 0,00 0,00% 500,00 102,20 20,44%

Transferências Correntes
5 391 355,14 3 732 525,54 69,23% 5 673 062,00 3 564 380,40 62,83%

Fundos OE 3 996 645,04 2 713 665,67 67,90% 3 939 060,00 2 661 092,93 67,56%

Outras 1 394 710,10 1 018 859,87 73,05% 1 734 002,00 903 287,47 52,09%

Vendas de Bens e Serviços Correntes
316 930,00 286 878,32 90,52% 154 947,00 87 038,51 56,17%

Outras Receitas Correntes
1 150,00 729,10 63,40% 1 302,00 0,10 0,01%

Receitas Correntes 6 102 172,33 4 370 885,39 71,63% 6 070 286,00 3 888 604,03 64,06%

Vendas de Bens de Investimento
0,00 0,00 0,00% 2,00 0,00 0,00%

Transferências de Capital
10,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Outras Receitas de Capital
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Receitas de Capital 10,00 0,00 0,00% 2,00 0,00 0,00%

Reposições não abatidas aos pagamentos 3 189,62 4 690,13 147,04% 50,00 6 247,30 12494,60%

Outras Receitas 3 189,62 4 690,13 1,47 50,00 6 247,30 124,95

Total da Receita sem saldo de gerência 6 105 371,95 4 375 575,52 71,67% 6 070 338,00 3 894 851,33 64,16%

Saldo de Gerência 1 103 226,05 1 103 226,05 0,00% 2 139 912,22 2 139 912,22 100,00%

Total da Receita 7 208 598,00 5 478 801,57 76,00% 8 210 250,22 6 034 763,55 73,50%

agosto 2022

Quadro 3 - Execução da Receita

agosto 2021
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RECEITA 
A percentagem de realização das Receitas Correntes é, em agosto de 2022, de 71,63%, correspondendo a uma 

arrecadação de 4.370.885,39 € (quadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Impostos Directos 54 145,56 64 376,86 18,90% 61 177,36 -4,97%

Impostos Indiretos 397,50 0,00 -100,00% n.a n.a

Taxas, Multas e Outras Penalidades 167 525,01 172 705,96 3,09% 289 575,07 67,67%

Rendimentos de Propriedade 384,47 102,20 -73,42% 0,00 -100,00%

Transferências Correntes 3 602 111,24 3 564 380,40 -1,05% 3 732 525,54 4,72%

      Fundos OE 2 638 548,49 2 661 092,93 0,85% 2 713 665,67 1,98%

     Outras 963 562,75 903 287,47 -6,26% 1 018 859,87 12,79%

Vendas de Bens e Serviços Correntes 125 487,05 87 038,51 -30,64% 286 878,32 229,60%

Outras Receitas Correntes 99,67 0,10 n.a 729,10 729000,00%

Receitas Correntes 3 950 150,50 3 888 604,03 -1,56% 4 370 885,39 12,40%

agosto 2021
Variação 

2020/2021
agosto 2022

Variação 

2021/2022

Quadro 4 - Evolução das Receitas Correntes

Receita                        
(Unidade monetária: euro)

agosto 2020

O gráfico 3 

mostra a estrutura 

das receitas 

correntes no fim 

do mês de 

agosto. 
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DESPESA 
A taxa de execução do Orçamento da Despesa, no final de agosto de 2022, é de 43,68%, representando um nível de 

pagamentos de 3.148.525,89 € (quadro 5). 

 

 

 

 

 

No quadro 6 assiste-se a um valor absoluto de menos 634.6 mil euros de despesa paga no período de janeiro a 

agosto, comparativamente com 2021, tendo a taxa de execução diminuído 2% de 2021 para 2022.

Despesa                      
(Unidade monetária: euro)

agosto 2020 agosto 2021 agosto 2022

Valor Orçamentado 7 995 467,91 8 210 250,22 7 208 598,00

Valor Executado 3 118 737,66 3 783 172,98 3 148 525,89

Taxa de Execução 39,01% 46,08% 43,68%

Quadro 5 - Execução do Orçamento da Despesa

O gráfico 4, traduz a 

evolução da taxa de 

execução da despesa, 

no fim do mês de 

agosto, nos anos de 

2020 a 2022. 



 
 

 

Informação Escrita do Sr. Presidente | 20.06.2022 a 09.09.2022 51 

 

 

 



 
 

 

Informação Escrita do Sr. Presidente | 20.06.2022 a 09.09.2022 52 

 

 

Despesa                               
(Unidade monetária: euro)

Despesa 

Orçamentada 2022      

(1)

Cabimento         

(2)

%  

Execução 

(3)=(2)/(1)

Compromisso       

(4)

%  Execução 

(5)=(4)/(1)

Faturado           

( 6)

%  Execução 

(7)=(6)/(1)

Pago              

(8)

%  Execução 

(9)=(8)/(1)

01 - Pessoal 3 367 303,15 3 253 302,65 97% 3 250 482,65 97% 1 941 667,94 58% 1 893 962,36 56%

02 -  Aquisição de Bens e Serviços 2 625 312,01 1 788 502,32 68% 1 727 478,41 66% 1 130 660,63 43% 1 056 360,34 40%

03 - Juros e Outros Encargos 5 000,00 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a

04 - Transferências Correntes 173 386,95 83 240,61 48% 66 131,17 38% 66 131,17 38% 66 131,17 38%

06 - Outras Despesas Correntes 16 515,00 12 667,00 77% 12 667,00 77% 7 994,40 48% 7 994,40 48%

Despesas Correntes 6 187 517,11 5 137 712,58 83% 5 056 759,23 82% 3 146 454,14 51% 3 024 448,27 49%

07 - Aquisição de Bens de Capital 1 021 080,89 706 714,37 69% 267 095,07 26% 162 965,20 16% 124 077,62 12%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a

11 - Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a

Despesas de Capital 1 021 080,89 706 714,37 69% 267 095,07 26% 162 965,20 16% 124 077,62 12%

Total das Despesas 7 208 598,00 5 844 426,95 81% 5 323 854,30 74% 3 309 419,34 46% 3 148 525,89 44%

Despesa                               
(Unidade monetária: euro)

Despesa 

Orçamentada 2021      

(1)

Cabimento         

(2)

%  

Execução 

(3)=(2)/(1)

Compromisso       

(4)

%  Execução 

(5)=(4)/(1)

Faturado           

( 6)

%  Execução 

(7)=(6)/(1)

Pago              

(8)

%  Execução 

(9)=(8)/(1)

01 - Pessoal 3 487 128,56 3 173 861,31 91% 3 173 861,31 91% 2 139 543,76 61% 2 114 265,19 61%

02 -  Aquisição de Bens e Serviços 2 254 966,56 1 590 619,89 71% 1 554 541,86 69% 941 682,94 42% 894 458,22 40%

03 - Juros e Outros Encargos 19 050,00 18 013,19 95% 18 013,91 95% 631,04 3% 630,98 3%

04 - Transferências Correntes 178 234,24 122 591,34 69% 70 370,22 39% 65 197,38 37% 64 045,12 36%

06 - Outras Despesas Correntes 165 000,00 152 216,91 92% 152 205,92 92% 141 270,47 86% 131 734,46 80%

Despesas Correntes 6 104 379,36 5 057 302,64 83% 4 968 993,22 81% 3 288 325,59 54% 3 205 133,97 53%

07 - Aquisição de Bens de Capital 2 055 870,86 1 879 567,87 91% 1 736 565,62 84% 685 735,94 33% 578 039,01 28%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a

11 - Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a 0,00 n.a

Despesas de Capital 2 055 870,86 1 879 567,87 91% 1 736 565,62 84% 685 735,94 33% 578 039,01 28%

Total das Despesas 8 160 250,22 6 936 870,51 85% 6 705 558,84 82% 3 974 061,53 49% 3 783 172,98 46%

Quadro 6 - Evolução da Despesa

agosto 2022

agosto 2021
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O grau de execução orçamental das Despesas Correntes, no fim do mês de agosto, foi de 48,9 %, registando-se um 

volume de pagamentos de 3.024.448,27 €, destacando-se os pagamentos alusivos a despesas de pessoal, e a 

Aquisição de Bens e Serviços (quadro 7). 

 

 

 

 

No contexto das Despesas Correntes, em agosto de 2022, verifica-se que têm maior destaque as despesas alusivas a 

“Pessoal” (62%), seguidas das despesas alusivas a “Aquisição de Bens e Serviços” (36%) gráfico 6. 

Despesa                                      (Unidade 

monetária: euro)
Orçamento

Faturado           

Execução
%  Faturado

Pago              

Execução
%  Pago

01 - Pessoal 3 367 303,15 1 941 667,94 57,7% 1 893 962,36 56,2%

02 -  Aquisição de Bens e Serviços 2 625 312,01 1 130 660,63 43,1% 1 056 360,34 40,2%

03 - Juros e Outros Encargos 5 000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

04 - Transferências Correntes 173 386,95 66 131,17 38,1% 66 131,17 38,1%

06 - Outras Despesas Correntes 16 515,00 7 994,40 48,4% 7 994,40 48,4%

Despesas Correntes 6 187 517,11 3 146 454,14 50,9% 3 024 448,27 48,9%

Quadro 7 - Despesas Correntes

No gráfico 5, facilmente se 

percebe que o padrão da 

evolução crescente das 

despesas correntes no mês 

de agosto, no triénio 2020-

2022,inverteu-se a  

tendência de aumento, com 

uma variação negativa de 6% 

em relação a agosto de 

2021. 
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No quadro 8 está representada a despesa com “Aquisição de serviços”, no final de agosto de 2022, de 

forma pormenorizada. 

Na classificação económica de aquisição de serviços, verificamos que as rúbricas “02.02.12 – Seguros” 

e “02.02.01 – Encargos de Instalações”, registam as taxas de execução mais elevadas no fim de agosto 

de 2022. 

Rubrica Aquisição de Serviços - agosto 2022 Dotação Atual Comprometido
% 

Comprometido
Pago % Pago

020201 Encargos de Instalações                                    388 150,00   369 351,60                    95% 257 129,17           66%

020202 Limpeza e Higiene                                        1 760,00   -                                   0% -                          0%

020203 Conservação de Bens                                    147 172,00   31 282,46                      21%               10 495,36   7%

020204 Locação de Edifícios                                      28 500,00   25 554,63                      90%               15 750,99   55%

020208 Locação de outros bens                                    108 222,00   68 868,51                      64%               33 184,04   31%

020209 Comunicações                                      76 000,00   44 502,74                      59%               37 668,16   50%

020210 Transportes                                      36 350,00   26 899,91                      74%                 5 905,91   16%

020211 Representação dos Serviços                                        1 900,00   140,00                            0%                     140,00   0%

020212 Seguros                                      84 100,00   79 213,25                      94%               79 113,03   94%

020213 Deslocações e Estadas                                        1 850,00   237,01                            0%                     237,01   0%

020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria                                      36 000,16   31 058,56                      86%                 6 175,05   17%

020215 Formação                                        6 000,00   1 488,20                         25%                 1 488,20   25%

020217 Publicidade                                        3 560,00   2 460,00                         69%                             -     0%

020218 Vigilância e Segurança                                      24 210,00   12 811,81                      53%               12 458,04   51%

020219 Assistência Técnica                                      77 560,00   52 443,82                      68%               28 177,41   36%

020220 Outros Trabalhos Especializados                                    328 832,00   258 917,10                    79%             116 150,61   35%

020222 Serviços de Saúde                                        7 900,00   1 925,00                         24%                             -     0%

020224 Encargos de cobrança de receitas                                        5 000,00   4 500,00                         90%                 1 472,15   29%

020225 Outros serviços                                    913 578,57   564 772,91                    62%             355 217,61   39%

Total 2 276 644,73 1 576 427,51 69% 960 762,74 42%

Quadro 8 - Despesa de Aquisição de Serviços
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EQUILIBRIO ORÇAMENTAL 

O Orçamento, no final de agosto de 2022, encontra-se equilibrado uma vez que o total da receita corrente bruta 

orçamentada (6.102.172,33 €) acrescida do saldo de gerência (750.000,00 €) é superior ao total da despesa corrente 

orçamentada (6.187.517,11 €), de acordo com o art.º 40º da lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 

 

 

 

EVOLUÇÃO MENSAL DA LIQUIDEZ DA FREGUESIA 
A média diária das disponibilidades orçamentais da Freguesia, no final deste mês de agosto, situa-se em 2.396.148,59 

€, sendo superior à registada no período homólogo em análise, conforme se certifica no quadro 10, denotando-se 

uma tendência de recuperação como se verifica no gráfico 7. 

 

 

 

Receita Corrente bruta 

orçamentada
6 102 172,33 Despesa Corrente orçamentada 6 187 517,11

Saldo de Gerência Consigando 750 000,00 Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo 0,00

Total (1) 6 852 172,33 Total (2) 6 187 517,11

664 655,22

Equilíbrio Orçamental - agosto 2022

Receita Corrente bruta  > Despesa corrente + Amortizações Médias Empréstimos M/L Prazo (3) = (1) - (2)

Quadro 9 - Equilibrio Orçamental
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Dias Úteis (Unidade 
monetária: euro) 

agosto 2020 agosto 2021 agosto 2022 

1 2 674 881,36 1 773 176,25 2 321 810,58 

2 2 673 902,64 1 751 421,59 2 325 871,38 

3 2 675 586,26 1 733 721,35 2 321 839,34 

4 2 664 110,17 1 723 334,80 2 325 489,70 

5 2 662 922,74 1 718 069,84 2 328 733,34 

6 2 661 447,92 2 310 272,06 2 330 612,16 

7 2 633 298,44 2 288 247,70 2 334 296,87 

8 2 633 106,97 2 224 268,30 2 294 410,21 

9 2 927 968,83 2 530 143,85 2 294 656,74 

10 2 901 701,39 2 522 365,37 2 593 367,75 

11 2 901 649,62 2 515 333,50 2 593 367,75 

12 2 905 492,62 2 510 371,24 2 568 721,75 

13 2 912 244,26 2 500 997,62 2 572 944,01 

14 2 912 449,71 2 483 122,98 2 599 600,33 

15 2 727 153,81 2 299 670,04 2 424 475,26 

16 2 730 236,51 2 226 377,23 2 425 467,95 

17 2 730 236,51 2 218 450,84 2 394 432,07 

18 2 730 236,51 2 212 430,09 2 380 341,31 

19 2 730 236,51 2 168 000,04 2 362 073,70 

20 2 730 236,51 2 152 150,87 2 331 396,15 

21 2 710 747,65 2 153 646,09 2 329 227,37 

22  2 140 730,86 2 328 565,19 

23   2 329 716,72 
    

Média 2 753 802,24 2 188 922,84 2 396 148,59 

    

Quadro 10 - Evolução Mensal da liquidez da Freguesia  

 

 

 


