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INFORMAÇÃO DA PRESIDENTE 

 

 

Nos termos da alínea e), do n.º 2, do art.º 9.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, submete-se para 

conhecimento da Assembleia de Freguesia de Avenidas Novas, a presente informação sobre a 

atividade realizada por esta Junta de Freguesia nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, 

em que se destacam as iniciativas e acções mais importantes. 

 

Lisboa, 23 de abril de 2019 

 

 

A Presidente da Junta de Freguesia  

 

Ana Gaspar 
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CULTURA  

Nos dias 8 e 9 de janeiro, realizou-se mais uma edição do Mercado no Bairro, no jardim do Campo 

Pequeno. Este evento, tem tido muita aceitação por parte das pessoas que residem e que 

trabalham na Freguesia. 

 

Nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, realizou-se mais uma edição do Mercado no Bairro, desta vez 

com o tema <Especial Dia dos Namorados=, e que em jeito de surpresa, contou com declamação de 

poesia sobre o amor, com a participação do ator João Ferrador. 

 

O Mercado no Bairro voltou ao jardim do Campo Pequeno, nos dias 12, 13 e 14 de março. 

 

Em parceria com a Associação Salvador, os Selos de Acessibilidade continuaram a ser colocados, 

sendo esta uma <imagem de marca= da nossa Freguesia, única até agora na nossa Cidade.  

 

No Dia da Árvore, das Florestas e da Poesia, realizou-se um evento na Escola Básica Mestre Arnaldo 

Louro de Almeida, com poesia e música. A poesia foi declamada pelo ator João Ferrador e pela 

poetisa e escritora Lília Tavares. Seguiu-se a encenação do conto <A Árvore= de Sophia de Mello 

Breyner, como homenagem a esta grande escritora portuguesa, no ano em que se comemora o seu 

centenário. O dia culminou com a música do conhecido cantor, músico e poeta João Afonso. 

 

Através de uma parceria com o projeto Primeira Vez/Teatro Nacional, os alunos da Academia 

Sénior das Avenidas Novas (ASAN), nomeadamente os de Teatro, foram assistir ao espetáculo <Frei 

Luís de Sousa= de Almeida Garrett, seguido de uma conversa com a equipa artística e com o ator 

João Ferrador.  

 

COMUNICAÇÃO 

Durante o período em análise, o Gabinete de Comunicação da JFAN salienta como principais ações: 

 

• Gestão diária dos conteúdos dos meios digitais da JFAN: site, Facebook, Instagram e 

Newsletter. 
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• Registo das iniciativas desenvolvidas pela JFAN nos vários pelouros: 

o DESPORTO 

➢ Aula Aberta da ASAN <Move-te nas Avenidas Novas=; 

➢ 5ª edição das Olisipíadas;  

➢ Torneio de Futsal Pais vs. Filhos;  

➢ Semana do Desporto; 

➢ Dia Mundial da Atividade Física com Mega aula de FOW; 

➢ Maratona de voleibol; 

➢ Cross training no Jardim Amália Rodrigues;  

➢ Olisipíadas na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida. 

o MOBILIDADE 

➢ "Portugal mais Acessível, mas Quando?". 

o ESPAÇOS VERDES 

➢ Apresentação Pública <Os Jardins das Avenidas Novas=;  

➢ 100 Anos, 100 Árvores - Entrega de Livros e Diplomas; 

➢ Comemoração do Dia Mundial da Árvore, das Florestas e da Poesia; 

➢ Manutenção diária dos espaços verdes da Freguesia. 

o CULTURA 

➢ Criação da biblioteca da JFAN; 

➢ Mercado no Bairro - Especial Dia de São Valentim;  

➢ JFAN leva ao Mercado no Bairro a voz do ator João Ferrador. 

o EDUCAÇÃO 

➢ VI Congresso Escolar "Os Direitos da Criança";  

➢ Aula experimental no Fitness Hut;  

➢ Participação da Presidente da JFAN na Conferência sobre Intervenção na 

Comunidade;  

➢ Sessão de esclarecimento na Escola Básica São Sebastião da Pedreira; 

➢ Visita ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML);  

➢ 2ª aula experimental do Módulo de Educação Emocional da ASAN; 

➢ Aula de Tai-Chi sénior para iniciantes; 

➢ Ida ao Parque Mayer;  
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➢ Refeitório da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida de <cara lavada=;  

➢ Workshop de pão artesanal; 

➢ Visita ao Mosteiro dos Jerónimos, no âmbito da disciplina de Museologia; 

➢ Almoço de Páscoa das escolas básicas da Freguesia. 

o ESPAÇOS VERDES 

➢ Intervenção de podas no arvoredo;  

➢ Trabalhos de manutenção;  

➢ Os espaços verdes junto ao túnel do bairro Santos ao Rego;  

➢ Reparação de espaços ajardinados;  

➢ Plantações de herbáceas e arbustos no jardim da Rua António Enes;  

➢ Limpeza de espaços verdes;  

➢ Intervenção no arvoredo.  

o ESPAÇO PÚBLICO 

➢ Recomendações da Proteção Civil;  

➢ Plano de contingência para os sem abrigo perante o tempo frio;  

➢ Reparações no Bairro Santos ao Rego;  

➢ Manutenção da calçada e de pilaretes na Rua Sousa Lopes;  

➢ Reparação de pilaretes;  

➢ Reparação de calçada e passeios;  

➢ Colocação de balizadores refletores;  

➢ Intervenção na Avenida Conde de Valbom. 

o HIGIENE URBANA 

➢ Varreduras; 

➢ Limpeza de sarjetas;  

➢ Deservagens;  

➢ Deservagem com monda térmica;  

➢ Onde colocar os óleos usados;  

➢ Formação sobre compostagem doméstica. 

o INTERVENÇÃO SOCIAL 

➢ Oferta de bens alimentares; 

➢ Projeto Rotas do Bairro; 
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➢ Crianças da Freguesia cantam as Janeiras à Presidente da JFAN; 

➢ Dia de Reis no projeto Rotas do Bairro; 

➢ Entrega de cobertores; 

➢ Ordem dos Psicólogos Portugueses na Rede de Responsabilidade Social da JFAN;  

➢ EnCantos de Lisboa - Museu Nacional de Arte Antiga; 

➢ Aula aberta na APAV sobre violência doméstica; 

➢ Contas Connosco - Apoio no preenchimento das declarações de IRS;  

➢ Passeio sénior a Alcobaça; 

➢ Rota do Voluntário - Apoio ao Banco Solidário;  

➢ Pinturas com a Just For Change;  

➢ Projeto Rotas do Bairro - Assinatura do protocolo; 

➢ Adesão da Fundação Sporting à Rede de Responsabilidade Social da JFAN; 

➢ Obras no FAN Clube. 

o SAÚDE 

➢ Campanha <Associação Respira=; 

o PROTEÇÃO SOCIAL 

➢ Proteção Civil no Hotel Ibis. 

o COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS (CSFAN) 

➢ Noite de fados na ADAS;  

➢ A Comunicação no âmbito das IPSS/ONG;  

➢ Mudança da sede da Associação Passa Sabi; 

➢ Passos pela Saúde Mental. 

• Conceção gráfica de cartazes: 

✓ Passeio sénior ao Mosteiro de Alcobaça; 

✓ Mega aula de FOW; 

✓ Mercado no Bairro (Campo Pequeno); 

✓ Aula de Tai-Chi sénior para iniciantes; 

✓ EnCantos de Lisboa - Museu de Arte Antiga; 

✓ Contas Connosco - Apoio no preenchimento das declarações de IRS;  

✓ Maratona de voleibol; 

✓ Cross training no Jardim Amália Rodrigues; 
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✓ Comemoração do Dia Mundial da Árvore, das Florestas e da Poesia; 

✓ Onde colocar os Óleos Usados; 

✓ Formação sobre compostagem doméstica. 

• Realização de vídeos 

✓ Declamação de poesia;  

✓ Janeiras nas escolas; 

✓  Mega aula de hidroginástica; 

✓  Mega aula de FOW; 

✓ Debate no Dia da Mulher; 

✓ Aula de introdução ao Tai-Chi.  

• Informação à população da Freguesia, sobre condicionamentos de trânsito e aumento das 

tarifas de transportes, e dos avisos de manutenção dos espaços públicos e de intervenção 

no arvoredo. 

• Divulgação de intervenções da Câmara Municipal de Lisboa (CML) na Freguesia. 

• Divulgação de iniciativas, em parceria com outras entidades: Prova Biatle com corrida e 

natação, e Mercado no Bairro.  

• Elaboração dos conteúdos para as edições de janeiro, fevereiro e março do Jornal de 

Lisboa. 

• Divulgação nos meios digitais, dos recortes de imprensa sobre a JFAN. 

• Divulgação nos meios digitais sobre eventos que ocorrem na Freguesia, promovidos por 

outras entidades: Projeto A Lata Delas, Rastreio de Anemia, Jornada para a Igualdade e Não 

Discriminação, Conferência de Imprensa do 18º Festival da Monstrinha, e OperaWave no 

Palácio Galveias. 

• Vitrines - Divulgação nas 20 vitrines e no mupi da Freguesia (localizado no Alto do Parque), 

de informação institucional da JFAN e de eventos da mesma. 

• Clipping: 

✓ Jornal Olhares de Lisboa; 

✓ Programa RTP2 - Literatura Aqui sobre o Projeto Primeira Vez, com a participação 

de alunos da ASAN.  

• Newsletter - Envio de 12 newsletters semanais, com o resumo dos acontecimentos e 

trabalhos desenvolvidos pela JFAN. 



  

7 

 

• Redes Sociais 

✓ Facebook: 5012 gostos e 5239 seguidores; 

✓ Instagram: 138 publicações; 514 seguidores e 579 a seguir. 

 

ASSOCIATIVISMO 

No período em análise, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas tem vindo a estreitar laços com 

diversas associações da Freguesia, permitindo o desenvolvimento cultural, social e humano. 

 

EDUCAÇÃO 

O Pelouro da Educação da JFAN, tem como responsabilidade a manutenção das escolas básicas São 

Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida, bem como o apoio a diversas atividades.  

 

• Atuação das Janeiras na JFAN 

Cumprindo a tradição do Dia de Reis de cantar as Janeiras, anunciando o nascimento de Jesus, a 

chegada dos reis magos e desejando a todos um feliz Ano Novo, os alunos das escolas básicas São 

Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida, presentearam a Presidente da JFAN e 

alguns elementos do seu Executivo, com uma exibição das Janeiras. Os alunos da Escola Básica 

Mestre Arnaldo Louro de Almeida, deslocaram-se ainda à sede da JFAN, para cantar as Janeiras e 

fazer uma representação teatral, narrando a história dos reis magos. Todos estes meninos 

expressaram desta forma um especial, caloroso e terno desejo de Bom Ano à Presidente da JFAN, 

aos membros do seu Executivo e restantes funcionários. No final, a JFAN agradeceu e retribuiu a 

atuação, oferecendo um doce a cada uma das crianças. 

 

• Atuação das Janeiras na CML 

Cerca de 100 alunos da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, brindaram os inúmeros 

espetadores que se encontravam no átrio central do edifício da CML do Campo Grande, que 

aplaudiram entusiasticamente a atuação dos pequenos cantores. 

 

• VI Congresso Escolar "Os Direitos da Criança" 

No dia 29 de janeiro, realizou-se o VI Congresso Escolar "Os Direitos da Criança", com todas as 

crianças da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, no Grande Auditório do ISCTE-IUL. Este 

auditório compôs-se de três centenas de crianças, dos três aos dez anos, e seus familiares, para 
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assistir à representação de treze direitos da criança, cada um muito bem representado por alunos 

de cada ano desta Escola, à exceção de uma apresentação, que foi feita pelo Jardim de Infância 

Mestre Querubim Lapa, convidado a apresentar seis deveres da criança correspondentes a seis 

direitos.  

Porque é fundamental reconhecer às crianças um conjunto de direitos e deveres para que possam 

construir um mundo melhor, foram lembrados por todas estas crianças o direito a brincar, o direito 

à saúde, o direito a um lar, o direito a uma família, o direito a um planeta saudável, o direito a um 

nome e nacionalidade, o direito à liberdade de expressão, o direito à educação, o direito à proteção 

contra a violência, o direito à justiça, o direito a ser feliz e o direito à paz. 

Quando fazem trinta anos que foi assinada a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Crianças e se comemoram os oitenta anos da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, esta 

Escola relembra, desta forma, pelo sexto ano consecutivo, a importância dos direitos e deveres da 

criança, fazendo das próprias crianças as protagonistas dos mesmos, para que um mundo melhor 

com elas cresça. Cheia de esperança, esta apresentação terminou com todas as crianças juntas a 

cantarem num afinadíssimo coro de pequenos cantores. 

 

• Aula Experimental do Módulo de Educação Emocional 

Como parte do conteúdo da disciplina de Relações Humanas da ASAN, deu-se início ao módulo de 

Educação Emocional, com objetivo de expandir o conhecimento para além do cenário académico, 

incorporando o aprendizado ao quotidiano do sénior. Este módulo permitirá também o 

desenvolvimento de competências emocionais que acompanharão os seniores nos seus desafios de 

adaptação às mudanças do mundo moderno. 

O objetivo da aula experimental é desenvolver no sénior, maior consciência sobre suas emoções 

quando em contacto com temas desafiadores abordados em sala de aula, e que podem agir como 

limitantes no processo de crescimento pessoal. 

 

• Visita ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia 

No âmbito da iniciativa de Museologia, no dia 16 de fevereiro, os alunos da ASAN realizaram mais 

uma atividade, que consistiu numa visita ao Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia. 

 

• 2ª Aula Experimental do Módulo de Educação Emocional 

No dia 25 de fevereiro, realizou-se a 2ª Aula Experimental do Módulo de Educação Emocional da 

ASAN. Com a parceria da Fundação Calouste Gulbenkian, desenvolvemos uma Oficina de Educação 
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Artística, exclusiva para a disciplina de Relações Humanas, com o objetivo de explorar os aspetos 

emocionais que influenciam as nossas escolhas na vida. 

Os alunos puderam interagir com diferentes obras da Coleção Moderna, e experimentar alguns 

exercícios de reflexão que proporcionaram maior consciência sobre os seus sentimentos e as suas 

emoções.  

As atividades foram coordenadas pela Professora da Disciplina de Relações Humanas, Dr.ª Madelon 

Schamarella, e pela Mediadora Cultural e Responsável pela área de Adultos e Projetos 

Comunitários do Serviço Educativo do Museu Calouste Gulbenkian, Dr.ª Diana Pereira. 

 

• Jornada para a Igualdade e Não Discriminação 

No dia 26 de fevereiro, realizou-se na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - NOVA FCSH, a 

Jornada para a Igualdade e Não Discriminação, aproveitando o mote do Dia da Discriminação Zero 

das Nações Unidas, que se celebra no dia 1 de março. A Presidente da JFAN, participou como 

oradora, no painel sob o tema <Intervenção na Comunidade=. 

 

• Aula de Tai-Chi Sénior para Iniciantes 

A ASAN, passou a dispor da disciplina de Tai-Chi Sénior para Iniciantes. 

 

• Ida ao Parque Mayer 

Os alunos e professores da ASAN, foram no dia 3 de março, ao Teatro Maria Vitória, no Parque 

Mayer, assistir à revista <Parque Mania=, uma revista à portuguesa que proporcionou muitas 

gargalhadas. 

 

• Manutenção do Refeitório da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida  

O refeitório da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida está de <cara lavada=. A equipa da 

Brigada de Intervenção Rápida (BIR), esteve a pintar as paredes deste espaço, utilizado diariamente 

pelos alunos. 

 

• Workshop de Pão Artesanal 

Realizou-se no passado dia 25 de março, a 3ª Aula Experimental do Módulo de Educação Emocional 

da disciplina de Relações Humanas da ASAN. 

Com a parceria do LAB d’ <A Padaria Portuguesa=, os alunos participaram no Workshop de Pão 

Artesanal coordenado pelo Chef Paulo Cardoso. Os alunos puderam criar e cozer o seu próprio pão, 

interagindo com técnicas de amassar, moldar e selecionar os ingredientes. A arte de cozer 
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proporcionou aos participantes a descoberta de novas experiências afetivas num ambiente de 

positiva interação e convivência.  

O Workshop foi estruturado pela professora da disciplina de Relações Humanas, Drª. Madelon 

Schamarella, em conjunto com a Drª. Bianca Toma, responsável pelo núcleo de aprendizagem e 

desenvolvimento do LAB d’ <A Padaria Portuguesa=. 

 

• Sessão de Esclarecimento na Escola Básica São Sebastião da Pedreira 

No final da tarde do dia 4 de abril, realizou-se na Escola Básica São Sebastião da Pedreira, a 2ª 

sessão de esclarecimento sobre a deslocação da escola para as instalações da Escola Secundária 

Marquesa de Alorna. Presentes na sessão, estiveram o Vereador da Educação e dos Direitos Sociais 

da CML, Dr. Manuel Grilo, a Presidente da JFAN, a Coordenadora do estabelecimento de ensino, e a 

Associação de Pais. 

Na sequência da deslocação dos corpos docente e discente da instituição de ensino, o Dr. Manuel 

Grilo salientou, que esta transferência será feita, de acordo com a lei referente à segurança dos 

estabelecimentos de ensino e conforto dos alunos e dos professores, assim como do pessoal 

auxiliar. Esta mudança de instalações, vai obrigar a um refazer de rotinas e horários escolares no 

próximo ano letivo. A JFAN continuará a trabalhar em rede, pelo presente e pelo futuro destes 

meninos. 

 

• Visita ao Mosteiro dos Jerónimos 

No âmbito da iniciativa de Museologia, no dia 5 de abril, os alunos da ASAN realizaram mais uma 

atividade, que consistiu desta vez, numa visita ao Mosteiro dos Jerónimos. 

 

• Almoço de Páscoa das Escolas Básicas 

No dia 10 de abril, a Presidente da JFAN marcou presença num almoço de Páscoa, que uniu os 

docentes das duas Escolas Básicas da Freguesia, a São Sebastião da Pedreira e a Mestre Arnaldo 

Louro de Almeida. O convívio teve lugar na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, e o 

ambiente de animação e amizade fez-se sentir por todos os presentes. 

 

• Visita ao Teatro Dona Maria II 

Os alunos de Teatro da ASAN, voltaram ao Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito do Programa 

<Primeira Vez=. Desta vez, não para assistirem a um espetáculo, mas para uma visita guiada aos 

bastidores do Teatro, onde puderam percorrer o palco e bastidores onde há poucos dias assistiram 
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à peça <Frei Luís de Sousa=, visitar a zona das costureiras e da cenografia, e perceber a atividade 

intensa que existe por detrás de cada espetáculo, contactando com histórias de todos os que por ali 

têm passado ao longo dos anos. 

 

SAÚDE 

No período em análise, destacam-se as seguintes ações do Pelouro da Saúde:  

 

• Aula Aberta <Move-te nas Avenidas Novas= 

No âmbito da ASAN, realizou-se no dia 25 de janeiro, uma sessão aberta ao público, em que foi 

dada formação sobre a prevenção de quedas. 

 

• Rastreios de Anemia 

A JFAN divulgou e apoiou os rastreios de anemia, realizados no dia 13 de março, no Jardim do Arco 

do Cego e no dia 14 de março, na Rua Sousa Lopes. Estes rastreios foram totalmente gratuitos. 

 

• Campanha <Associação Respira= 

Numa iniciativa conjunta com a Associação Respira, e relembrando o Dia Internacional da Mulher, a 

JFAN apelou a todas as mulheres para que fizessem o seu rastreio gratuito, de modo a prevenir a 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, uma doença respiratória irreversível. 

 

HIGIENE URBANA  

O Pelouro da Higiene Urbana da JFAN, foi criado no âmbito da reforma de transferência de 

competências entre a CML e as juntas de freguesia, sendo por isso responsável pela limpeza e 

higiene do espaço público, ficando a seu cargo as seguintes competências: limpeza do espaço 

público (varredura e lavagem), limpeza e desentupimento de sarjetas, deservagem e despejo de 

papeleiras. 

 

• Lavagens - Continuação do circuito de lavagens, de acordo com o planeamento realizado, 

até meados do mês de novembro, altura em que foi interrompido.  

 

• Época da Folha - Em função da elevada densidade de arvoredo que a Freguesia dispõe, têm 

sido mantidos os trabalhos de limpeza da folha, estando atualmente ultrapassado o 

período de maior volume.  
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• Saneamento - Durante os últimos meses, foi realizada uma manutenção e limpeza 

preventiva de todas as sarjetas da Freguesia, tendo o circuito sido completo por 3 vezes em 

períodos distintos. Todas as sarjetas que se encontravam obstruídas foram identificadas 

aos Serviços Municipais, para que se operasse uma limpeza mecânica das mesmas, 

garantindo assim o correto escoamento das águas. 

 

• Deservagem - Com a entrada da estação primaveril, foi necessário dar início aos trabalhos 

de deservagem, que diariamente vão cumprindo o planeamento traçado para a Freguesia. 

Importa salientar, que também a monda térmica começou a laborar na Freguesia, 

suplantando assim a aplicação de produtos fitofarmacêuticos, no combate às ervas de um 

modo mais ecológico e sustentável.  

 

• Lisboa a Compostar - Na sequência do desenvolvimento do programa da CML <Lisboa a 

Compostar=, sobejamente conhecido pelos moradores, a JFAN voltou mais uma vez a ser 

parceira em mais uma ação de formação deste projeto, tendo esta ocorrido novamente nas 

instalações da JFAN. Foram ainda distribuídos compostores a todos os participantes, que 

assim passaram a contribuir para um futuro sustentável na nossa Freguesia e 

consequentemente na cidade de Lisboa.    

 

• Apoio a Eventos e Ocorrências - Em conformidade com aquelas que são as competências 

do Pelouro, os funcionários da Higiene Urbana prestaram apoio a diversos eventos e 

ocorrências que surgiram nos últimos meses na Freguesia, entre os quais: 

o Wonderland Lisboa 2018, no Parque Eduardo VII (desmontagem), de 1 a 4 de janeiro; 

o Recolha de Assinaturas Volt, no Parque Eduardo VII, no dia 9 de fevereiro; 

o Corrida da Mulher (a zona de abastecimento ficou prevista na Praça Duque de 

Saldanha), no dia 31 de março; 

o Manifestação Embaixada do Brasil, passando pela Freguesia de Avenidas Novas; 

o Concentração ATF do grupo Navigator, em frente ao Hotel Ritz, na Rua Rodrigo da 

Fonseca, no dia 9 de abril; 

o Concentração da claque do Eintracht Frankfurt, na Alameda Cardeal Cerejeira, no dia 11 

de abril. 
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MOBILIDADE 

No que respeita ao Pelouro da Mobilidade, importa referir que foram realizados diversos trabalhos 

de renovação da sinalização horizontal e vertical, procurando conservar a segurança do trânsito 

pedonal e rodoviário.  

Nesse sentido, apresenta-se no quadro infra, a sinalização vertical intervencionada, pelos serviços 

da JFAN, no período compreendido entre 1 de janeiro e 10 de abril. 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-mail / Facebook / Site 
» Sinalização Vertical 

3 2 1 0 

E-mail / Facebook / Site 
» Passadeiras 

2 1 1 0 

E-mail / Facebook / Site 
» Equipamentos 

0 0 0 0 

Portal Na Minha Rua 
» Sinalização Vertical 

17 10 2 5 

Portal Na Minha Rua 
» Passadeiras 

9 0 9 0 

Portal Na Minha Rua 
» Equipamentos 

3 2 0 1 

Presencial 
» Sinalização Vertical 

0 0 0 0 

Presencial 
» Passadeiras 

2 0 2 0 

Presencial 
» Equipamentos 

0 0 0 0 

Telefone 0 0 0 0 

Brigada de Intervenção 
Rápida 

» Sinalização Vertical 
6 6 0 0 

Brigada de Intervenção 
Rápida 

» Passadeiras 
0 0 0 0 

Brigada de Intervenção 
Rápida 

» Equipamentos 
15 10 5 0 

TOTAL 57 31 20 6 
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Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução Reclassificado 

Passadeiras 13 1 12 0 

Sinalização Vertical 26 18 3 5 

Equipamentos 18 12 5 1 

Outros 0 0 0 0 

TOTAL 57 31 20 6 

 100% 54,4% 35,1% 10,5% 

 

ESPAÇO PÚBLICO, URBANISMO E AMBIENTE 

 

• ESPAÇO PÚBLICO 

Prosseguiram os trabalhos de remoção da totalidade de pilaretes de cimento existentes na 

Freguesia, num projeto de colaboração direta com a CML, que visa a melhoria da acessibilidade 

pedonal.  

Neste momento, encontra-se concluída a primeira fase da empreitada, que representou a remoção 

de 1200 pilaretes, o que corresponde a 47% da execução total da obra.  

Após a aquisição de balizadores flexíveis com bandas refletoras, para preencher o stock destes 

elementos de que JFAN não dispunha, foram colocadas diversas unidades em pontos críticos, tanto 

para substituição de elementos vandalizados, como para assegurar lugares de estacionamento de 

motociclos ou acessos a garagens, ou ainda, para impedir o estacionamento abusivo em zonas 

proibidas que depois dificultam a circulação de veículos, e em determinadas situações, chegam até 

a impedir a passagem de transportes públicos. 

Mantiveram-se também os trabalhos diários de manutenção dos pavimentos pedonais, com a 

reparação de descalcetamentos, nivelamento de pequenas zonas de passeio e reparação ou 

substituição de pilaretes.  

A Brigada de Intervenção no Espaço Público, reparou diversos elementos de mobiliário urbano que 

apareceram danificados, nalguns casos por atos de vandalismo. Entre estes, incluem-se  vários 

bancos arrancados, na sua totalidade ou parcialmente (peças), tanto em jardins como em 

arruamentos, torneiras, bebedouros e portões de alguns parques infantis.   
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• ESPAÇOS DE JOGO E DE RECREIO 

Foram mantidas as ações mensais de fiscalização e manutenção preventiva em todos os parques 

infantis e parques fitness da Freguesia. Foram também realizadas lavagens mensais dos espaços 

com água à pressão. 

Neste momento, encontra-se também em fase de preparação um procedimento para a realização 

de uma empreitada de manutenção corretiva generalizada em todos os parques, para resolver 

situações de equipamentos danificados ou de peças ou componentes em falta, ou com necessidade 

de substituição. A fim de manter a homologação dos brinquedos, este é um trabalho que tem 

sempre de ser subcontratado, para ser realizado por uma empresa credenciada para o efeito.  

 

• ESPAÇOS VERDES 

Com a chegada da primavera, a JFAN programou uma série de pequenas intervenções nalguns 

espaços ajardinados do território da Freguesia, que necessitam de ser requalificados. 

Os trabalhos a realizar, contemplam a preparação do terreno, a incorporação de matéria orgânica, 

a adubação e a plantação de diferentes espécies de herbáceas, arbustos e sementeiras. As plantas 

são escolhidas em função do local onde são colocadas, pelas suas características estéticas e 

também pela sua rusticidade. 

As intervenções foram iniciadas na segunda semana de março, no espaço ajardinado localizado no 

cruzamento da Rua António Enes com a Avenida Duque d’Ávila, e nos canteiros da Escola Básica 

Mestre Arnaldo Louro de Almeida.  

Mantiveram-se também os trabalhos de limpeza e manutenção diária de todos os Espaços Verdes 

da Freguesia, que decorrem de acordo com o plano de trabalhos estabelecido em função da época 

do ano, prevalecendo, nesta altura, os trabalhos de mondas e sachas nos canteiros de arbustos e 

herbáceas. 

No dia 16 de janeiro, decorreu a apresentação pública das propostas finais dos alunos do ISA - 

Instituto Superior de Agronomia, sobre 4 jardins da nossa Freguesia: o Jardim Jorge Luís Borges 

(Arco do Cego), o Jardim Marquês de Marialva (Campo Pequeno), o Jardim Amélia Carvalheira 

(junto à Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima) e o Jardim da Rua Filipe da Mata. Esta foi a 

conclusão de três meses de trabalho dos alunos do último ano do Mestrado em Arquitetura 

Paisagista, sob orientação das professoras Arquitetas Paisagistas Cristina Castel-Branco e Ana Luísa 

Soares.  
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• ARVOREDO 

Nos primeiros dois meses do ano, decorreu uma intervenção de podas em diversas ruas da 

Freguesia, encerrando assim o calendário de podas de inverno do Plano de Podas 2018/2019. As 

intervenções ocorreram num total de 249 exemplares, conforme se apresenta no quadro infra. 

 

LOCALIZAÇÃO ESPÉCIES UDS. DATA 

Rua Rodrigo da Fonseca 
Melia azedarach, Acer negundo e 

Morus alba 
54 2 a 4 JAN 

Avenida Ressano Garcia 

(números ímpares) 

Sophora japonica e Koelreuteria 

paniculata 
43 7 e 8 JAN 

Rua Pinheiro Chagas Jacaranda mimosifolia 12 8 JAN 

Rua Sousa Lopes Populus nigra e Populus canadensis 9 14 JAN 

Rua Dr. Júlio Dantas Sophora japonica 5 29 JAN 

Avenida Elias Garcia Celtis australis e Tipuana tipu 126 29 JAN a 15 FEV 

TOTAL  249  

 

Foram realizadas podas de segurança, equilíbrio, limpeza e aclaramento de copa. De realçar nesta 

intervenção a resposta rápida e atempada ao pedido de podas na Rua Sousa Lopes, por parte da 

CML, cuja necessidade ocorreu de uma intervenção da EPAL nessa rua.  
 

No planeamento das operações de poda a realizar no território da Freguesia, a Avenida Elias Garcia 

foi considerada como intervenção prioritária, face ao risco para pessoas e bens que o estado dos 

exemplares arbóreos apresentava, e também de modo a minimizar os riscos para as próprias 

árvores, numa altura do ano em que é elevada a probabilidade de ocorrência de ventos fortes.  
 

Em dezembro de 2017, em virtude da tempestade Ana, a maioria das árvores da Avenida Elias 

Garcia sofreu danos e muitas ficaram mutiladas, com fortes desequilíbrios na copa. Nessa altura 

foram feitas algumas intervenções de emergência, tendo sido dado tempo às árvores para 

recuperarem dos danos sofridos.  
 

Passada já uma época de crescimento, tornou-se possível intervir, de modo a reduzir o peso e, 

consequentemente o perigo de novas roturas. Nesta intervenção, para além da minimização das 
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situações de risco iminente, que possam ser despoletadas por mais uma situação de intempérie, o 

que motivou a urgência da intervenção, a operação de poda tende a selecionar os ramos que 

melhor proporcionem às árvores a recuperação da sua forma plena, ou pelo menos, similar à que 

possuíam antes de dezembro de 2017.  
 

É de registar, que muitas das árvores, após a tempestade ficaram bastante desequilibradas com o 

arranque de troncos e ramos, e que dificilmente conseguirão ficar com a forma desejável. 

Por fim, é de referir que a pedido da JFAN, os trabalhos foram acompanhados por especialistas em 

arvoredo da CML / Divisão de Manutenção e Requalificação da Estrutura Verde. 
 

Posteriormente, deu-se início ao procedimento para a contratação de prestação de serviços para as 

podas de primavera, que incidirão exclusivamente sobre duas espécies, os Jacarandás e as 

Tipuanas.  
 

Por serem originárias do hemisfério sul, estas árvores têm o seu ciclo desfasado das restantes 

espécies que existem na nossa Freguesia e, por isso, perdem a folhagem, total ou parcialmente, na 

mesma altura em que as outras espécies iniciam um novo ciclo vegetativo. É por esse motivo, e 

cumprindo o estabelecido no Regulamento Municipal do Arvoredo, que estes trabalhos decorrem 

durante a primavera, nomeadamente no mês de abril. 
 

É na primavera, altura em que as árvores caducas se cobrem de nova folhagem, que ocorrem 

frequentemente ataques de insetos (afídeos), que têm como consequência o aparecimento das 

vulgarmente denominadas <meladas=, libertação de uma goma pegajosa que suja passeios e 

viaturas.  
 

As espécies existentes na nossa Freguesia mais suscetíveis a esta praga, são as tipuanas, os 

jacarandás, os tulipeiros e as tílias. Além dos transtornos causados no Espaço Público, que geram 

inúmeras reclamações nesta altura do ano, a presença destas pragas enfraquece gradualmente as 

árvores. 
 

Após uma pesquisa das soluções disponíveis e ponderando todos os fatores, optou-se pela 

endoterapia, um tratamento por microinjeção de um produto no sistema vascular das árvores, que 

assim atua nas folhas onde os insetos se alimentam. Este tipo de tratamento não causa impacto no 

meio urbano, uma vez que não implica qualquer restrição de acesso à área tratada nem tem 

implicações em pessoas ou animais. 
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A JFAN, decidiu assim pela primeira vez, realizar este tratamento nas ruas que se verificaram ser as 

mais afetadas. Fizeram-se diversas consultas a especialistas na matéria, ao Instituto Superior de 

Agronomia, à CML e a empresas certificadas na realização destes tratamentos, para decidir acerca 

do produto a aplicar. Na sequência dessas consultas, a JFAN teve a preocupação de escolher a 

solução mais amiga do ambiente, optando por um produto biológico de origem vegetal, que 

embora possa não ser tão eficaz quanto o produto químico, vai ter resultados notórios em relação a 

anos anteriores. 
 

Elaborou-se seguidamente o plano de intervenção, de acordo com as ruas mais afetadas e as 

espécies em causa, dando-se inicio ao procedimento de contratação da prestação do serviço.  
 

No âmbito da iniciativa "100 Anos, 100 Árvores", na qual as crianças da Escola Básica São Sebastião 

da Pedreira e da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, participaram na plantação de 3 

árvores na Rua Cardeal Mercier, a JFAN organizou uma pequena cerimónia em cada escola, de 

sensibilização para o cuidado das árvores.  
 

Foram entregues, às turmas das duas escolas, diversos exemplares do livro "Vinte e Cinco Árvores 

de Lisboa" por parte da Associação Lisboa Verde, promotora do projeto, e um diploma de 

participação por parte da JFAN. 
 

Este ano, a JFAN celebrou o Dia Mundial da Árvore, das Florestas e da Poesia com as crianças da 

Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, no Bairro Santos ao Rego. A comemoração, 

promovida e organizada pela JFAN, que evocou também o início da primavera, decorreu no dia 21 

de março, no anfiteatro ao ar livre do pátio de recreio da escola e contou com diversos momentos: 

✓ Plantação de duas árvores da espécie Brachychiton Populneus nos canteiros ajardinados do 

recreio, na qual participaram os delegados das 12 turmas da escola;  

✓ Declamação de poesia pela escritora e poetisa Lília Tavares e pelo ator João Ferrador; 

✓ Atuação da banda da escola;  

✓ Homenagem à poetisa Sophia de Mello Breyner através da apresentação teatralizada de 

um conto da sua autoria;  

✓ Atuação do músico, cantor e poeta João Afonso.    
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• URBANISMO 

Na área do Urbanismo, e no âmbito do programa da CML <Uma Praça em Cada Bairro=, que inclui 

um projeto de requalificação profunda do Largo de São Sebastião da Pedreira, a JFAN promoveu o 

processo de participação pública que a CML disponibilizou online, durante o mês de janeiro. 
 

Em fevereiro, a CML anunciou o resultado do concurso público internacional da Nova Praça de 

Espanha, cujo vencedor foi o atelier NPK - Arquitetos Paisagistas Associados. Na sequência deste 

anúncio, foi promovida uma apresentação pública do projeto, na Fundação Calouste Gulbenkian, 

que a JFAN divulgou e na qual esteve presente. 
 

No seguimento dos contactos regulares entre a JFAN e a CML, realizaram-se diversas reuniões de 

trabalho para tratar de assuntos relativos à melhoria do espaço público, dos jardins, da 

acessibilidade e da mobilidade.  
 

As reuniões temáticas, incidiram sobre assuntos mais específicos, como as que tiveram lugar com a 

UIT - Unidade de Intervenção Territorial Centro, a Direção Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, 

Clima e Energia ou a Direção Municipal de Mobilidade. As reuniões territoriais debruçaram-se sobre 

zonas específicas da Freguesia, como a que ocorreu em janeiro, dedicada ao Bairro Azul e à sua 

envolvente, com a presença do Presidente da CML e de diversos vereadores, a que se seguiu, já em 

fevereiro, uma visita técnica ao local.  

 

• AMBIENTE 

A JFAN, assistiu a diversas ações de formação promovidas pela Lisboa E-Nova - Agência de Energia e 

Ambiente de Lisboa, e realizou algumas reuniões com a referida Agência, com a EDP, fornecedor de 

energia dos vários equipamentos da JFAN, e com a EPAL, no sentido da adoção de medidas 

corretivas que permitam uma maior eficiência nos consumos energéticos e de água e a 

consequente redução de custos.  
 

Em colaboração com estas entidades, está a ser delineado um plano estratégico para os diferentes 

edifícios e equipamentos da JFAN, baseado nos processos de diagnóstico e avaliação energética 

que estão em curso.  
 

Estes processos contínuos, permitem precisamente identificar soluções de eficiência energética e 

de poupança de água, nomeadamente ao nível da renovação de sistemas de iluminação, da 

implementação de sistemas de produção de energia renovável, do comportamento térmico em 
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edifícios e da implementação de equipamentos ou medidas específicas para redução da energia 

reativa e do consumo de água. 
 

Nesse âmbito, foram adotadas as seguintes medidas: 

o Substituição de iluminação existente por outra mais eficiente (LED) na sede da JFAN; 

o Otimização de tarifários de energia (redução da potência energética contratada) em 

todos os contratos da JFAN;  

o Substituição de equipamentos em fim de vida, por outros de classe energética mais 

favorável, no Polidesportivo e no armazém da Brigada de Intervenção Rápida; 

o Substituição de peças em fim de vida, por outras que permitem maior controlo e 

consequente poupança no consumo de água (por exemplo, os fluxómetros dos duches), 

no Pavilhão Desportivo e na Piscina Municipal. 

Outras medidas em estudo, algumas delas já em fase de análise de propostas são: 

o Instalação de sistemas de controlo de fluxo luminoso, com detetores de presença, na 

sede da JFAN, no armazém da Brigada de Intervenção Rápida, no posto da Higiene 

Urbana, na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida e nos equipamentos 

desportivos; 

o Instalação de baterias de condensadores na Piscina Municipal, para eliminar o custo de 

energia reativa, que representou um valor significativo no orçamento de 2018; 

o Melhoria dos sistemas de AVAC, na substituição de sistemas de climatização 

individualizados por sistemas centralizados (chillers, VRV, bombas de calor, entre 

outros), com o apoio da EDP Comercial, através do Plano de Promoção da Eficiência no 

Consumo - PPEC, na Sede da JFAN e na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida; 

o Instalação de painéis fotovoltaicos para produção de energia, em coberturas ou solo, 

com o apoio da Lisboa E-Nova, através do programa de eficiência energética Freguesias 

+ Eficientes, na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida e noutros locais a 

considerar. 

 

• OCORRÊNCIAS 

Manteve-se o trabalho contínuo de registo, resposta, verificação e avaliação das ocorrências e 

sugestões sobre o Espaço Público e Espaços Verdes, rececionadas através de carta, e-mail, telefone, 

aplicação Na Minha Rua, redes sociais ou presencialmente.  
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A seguir, apresentam-se os quadros atualizados, com os registos referidos. 
 

Da leitura sequencial dos quadros, e na comparação com os quadros apresentados no Relatório de 

Atividades do último trimestre de 2018, pode-se concluir, que no primeiro trimestre de 2019, se 

resolveram 233 ocorrências abertas neste ano, mais 137 ocorrências das abertas em 2018 e mais 5 

ocorrências das que tinham sido abertas em 2017. 
 

o Reclamações no Espaço Público e Espaços Verdes 

2017 (de 1 de outubro a 31 de dezembro) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 1 0 1 0 

E-mail / Facebook / Site 28 20 2 6 

Portal Na Minha Rua 159 146 7 6 

Presencial 31 26 2 3 

Telefone 16 15 0 1 

TOTAL 235 207 12 16 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 56 50 2 4 

Mobiliário Urbano 8 1 6 1 

Parques Infantis 7 7 0 0 

Pavimento Pedonal 131 125 4 2 

Pilaretes 20 17 0 3 

Placas Toponímicas 1 1 0 0 

Urbanismo 0 0 0 0 

Outros 12 6 0 6 

TOTAL 235 207 12 16 

  100% 88% 5% 7% 
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o Reclamações no Espaço Público e Espaços Verdes 

2018 (de 1 de janeiro a 31 de dezembro) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-mail / Facebook / Site 239 184 10 45 

Portal Na Minha Rua 547 398 27 122 

Presencial 151 116 3 32 

Telefone 133 120 1 12 

TOTAL 1070 818 41 211 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 331 257 15 59 

Mobiliário Urbano 13 5 2 6 

Parques Infantis 35 25 10 0 

Pavimento Pedonal 457 401 9 47 

Pilaretes 141 110 3 28 

Placas Toponímicas 6 1 2 3 

Urbanismo 10 10 0 0 

Outros 77 9 0 68 

TOTAL 1070 818 41 211 

  100% 76% 4% 20% 
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o Reclamações no Espaço Público e Espaços Verdes 

2019 (de 1 de janeiro a 11 de abril) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-mail / Facebook / Site 59 35 10 14 

Portal Na Minha Rua 182 90 65 27 

Presencial 129 71 45 13 

Telefone 44 37 5 2 

TOTAL 414 233 125 56 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 102 52 29 21 

Mobiliário Urbano 4 1 0 3 

Parques Infantis 15 7 8 0 

Pavimento Pedonal 199 132 58 9 

Pilaretes 60 30 27 3 

Placas Toponímicas 3 1 2 0 

Urbanismo 8 5 0 3 

Outros 23 5 1 17 

TOTAL 414 233 125 56 

  100% 56% 30% 14% 
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DESPORTO  

Para além da gestão e acompanhamento de todas as atividades desportivas que decorreram nas 

instalações da JFAN, também se acompanharam várias atividades desportivas que decorreram no 

território da Freguesia. Passa-se a enunciar aquelas que foram mais relevantes: 

 

• OLISIPÍADAS 2019 

No dia 3 de fevereiro, iniciaram as tão esperadas Olisipíadas, evento com o qual a CML volta a 

trazer o desporto para o centro da cidade e da vida das crianças e jovens dos 5 aos 14 anos. 

As Olisipíadas, proporcionam a competição entre todas as freguesias de Lisboa em 13 modalidades 

oficiais e 4 modalidades adaptadas, para além de mais de 20 modalidades de experimentação, 

inseridas no programa de atividades realizadas localmente de acordo com a organização das 24 

juntas de freguesia. 

Este ano ao desporto junta-se o tema <Alimentação Saudável= e de fevereiro a maio, o desporto e a 

alimentação proporcionarão uma vasta programação de atividades desenvolvidas em vários locais 

da cidade e dirigidas a todos os que queiram participar.  

As Avenidas Novas estiveram em força no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, com a 

presença de vários grupos de atletas. Este Complexo Desportivo, recebeu logo pela manhã, a 

participação de dois grupos de dois escalões diferentes de natação (escalão 1 e 3) das <nossas= 

piscinas das Avenidas Novas. De seguida, acolheu, as provas de ginástica, com a atuação das 

talentosas atletas da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, tendo ainda decorrido nessa 

manhã de domingo, as provas de xadrez, em que estiveram presentes três atletas do Grupo de 

Xadrez Alekhine, também eles da Freguesia. No período da tarde, foi a vez de se juntarem às 

prestações das Piscinas de Santos ao Rego mais dois grupos de natação, desta vez dos escalões 2 e 

4. Uma freguesia saudável e ativa que aposta com as suas crianças no desporto. 

 

• TORNEIO DE FUTSAL ENTRE PAIS E FILHOS 

No dia 23 de fevereiro, realizou-se no Pavilhão um torneio de futsal entre pais e filhos.  

 

• 2º DIA DE OLISIPÍADAS 

No dia 2 de março, a JFAN participou em mais um evento das Olisipíadas, realizado no Colégio 

Salesiano de Lisboa. 
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A JFAN participou no evento de basquetebol, com uma equipa de escalão 1 e uma equipa de 

escalão 2, e no voleibol, com uma equipa de escalão 2. 

Todas as equipas foram constituídas por alunos da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida. 

Ao todo participaram 13 alunos. 

 

• SEMANA DESPORTIVA 

De 11 a 17 de março, realizou-se a Semana Desportiva, com uma Semana Aberta, em que todos os 

nossos vizinhos e vizinhas e público em geral, tiveram a oportunidade de visitar as nossas 

instalações da Piscina e do Ginásio, e de frequentar gratuitamente qualquer uma das nossas aulas 

de diversas modalidades, desde a hidroginástica, ao Fitness on Water, passando pelo FitBoxe e até 

à natação para bebés.  

 

• OLISIPÍADAS NA ESCOLA BÁSICA MESTRE ARNALDO LOURO DE ALMEIDA 

No dia 27 de março, realizou-se o primeiro evento escola no âmbito do projeto das Olisipíadas. Este 

evento foi organizado de forma conjunta entre Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, e a 

JFAN. 

O evento decorreu no Pavilhão Desportivo, e teve a participação de cerca de 80 alunos. Foram 

realizadas atividades desportivas, com destaque para as modalidades de atletismo, andebol e 

basquetebol. 

Este tipo de atividades tem por objetivo, despertar o interesse dos alunos na prática regular de 

atividade física, para além de lhes despertar o interesse para diferentes modalidades desportivas. 

 

• CROSS TRAINING NO JARDIM 

No dia 5 de abril, realizou-se uma manhã de prática desportiva no Jardim Amália Rodrigues, aberta 

a todos os vizinhos e vizinhas e público em geral, sem necessidade de inscrição e totalmente 

gratuita.  

 

• DIA MUNDIAL DE ATIVIDADE FÍSICA 

Para comemorar este dia, realizou-se na Piscina da JFAN, uma Mega Aula de FOW - Fitness on 

Water. 

 

• PROVA BIATLE – CORRIDA E NATAÇÃO 

No dia 10 de abril, em parceria com o Clube de Natação de Lisboa (CNLX), realizou-se a primeira 

prova de Biatle (natação e atletismo). O evento foi organizado por atletas do clube, que unidos 
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criaram um momento ímpar com a JFAN. As provas contaram no total com mais de 200 atletas 

provenientes de norte a sul do país. 

As provas de natação decorreram ao longo da manhã nas piscinas, e o segmento de atletismo 

realizou-se da parte da tarde, na Escola D. Pedro V. A entrega de prémios contou com a presença 

do Vogal do Desporto da JFAN, com o Presidente do CNLX, Dr. Carlos Gonçalves e com o Presidente 

da Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno, Dr. Manuel Barroso. 

 

• MARATONA DE VOLEIBOL 

No passado dia 13 de abril, realizou-se no Pavilhão Desportivo da freguesia, a Maratona de Voleibol 

JFAN. 

Enquadrada no plano de atividades desportivas da JFAN para a época 2018/2019, a Maratona tinha 

como principal finalidade proporcionar, aos participantes, momentos de carater lúdico, desportivo 

e competitivo. Este foi um evento aberto a toda a sociedade, que contou com a participação de 12 

equipas num total de 60 participantes. 

 

 

LICENCIAMENTOS  

 

No primeiro trimestre de 2019, foram registados um total de 277 processos de Licenciamento Zero 

(LZ), o que constitui um aumento de 62 processos, face ao período homólogo de 2018, em que 

foram registados 215 processos de LZ. 
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INTERVENÇÃO SOCIAL 

No período em análise, a atividade do Pelouro da Intervenção Social manteve o seu desempenho 

habitual, cujas iniciativas e resultados se espelham nas páginas seguintes. 

De salientar, neste período, a assinatura do protocolo decorrente da apresentação da candidatura 

do Projeto Rotas do Bairro à 7ª geração do Programa Escolhas 2019-2020. Trata-se de um facto 

especialmente relevante para a ação social realizada na freguesia, em especial no Bairro Santos ao 

Rego. O Programa Escolhas, que no projeto Rotas do Bairro conta com a JFAN como entidade 

promotora e a ANADIC como entidade gestora, é um projeto que visa combater a exclusão social 

das comunidades infantis e juvenis de bairros com problemáticas sociais, e tem sido desenvolvido 

na Freguesia de Avenidas Novas com assinalável sucesso. 

Foi mantido, para o presente ano, o Programa EnCantos de Lisboa, dirigido à comunidade sénior, 

através do qual se realizam visitas mensais a lugares de interesse na zona de Lisboa, visando 

promover a convivência, a mobilidade e a ocupação de tempo livres através de visitas culturais. 

A Rede de Responsabilidade Social continua ativa e a crescer em número de adesões. No primeiro 

trimestre de 2019, foram várias as iniciativas que envolveram diferentes entidades, na ajuda a 

outras, por via de intermediação do Pelouro da Intervenção Social da JFAN. Nesse âmbito, foi 

realizada mais uma pintura de habitação familiar degradada, custeada pela Cáritas e apoiada pelas 

associações Just a Change e ANADIC. Foram oferecidos bens alimentares e outros, angariados entre 

o pessoal da Ordem dos Psicólogos Portugueses e do AICEP - Portugal Global, entregues nas duas 

paróquias da Freguesia. Durante a vaga de frio que se fez sentir em Lisboa, foram oferecidos 50 

cobertores pela cadeia Sana Hotéis, para distribuição pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima. 

Perante a necessidade de encontrar espaço para a realização da Assembleia Geral da Associação 

Zoófila Portuguesa, foi para esse efeito, disponibilizada gratuitamente uma sala de eventos pelo 

Hotel Real Parque. 

Ainda no âmbito do incentivo à cooperação e inter-relação institucionais, foi proposta e efetuada 

pela JFAN, uma visita à Associação BUS - Bens de Utilidade Social, que juntou várias entidades da 

Freguesia. A BUS distribui gratuitamente mobiliário para organizações e para famílias carenciadas. 
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• APOIO SOCIAL 

Atendimento de fregueses requerentes de apoio social. 

AÇÃO / DILIGÊNCIAS JAN FEV MAR 

Acompanhamento de casos 20 9 10 

Articulação com instituições (1) 2 7 5 

Encaminhamento de casos para a SCML (2) 4 3 2 

Resposta a pedidos de informação 0 1 0 

Encaminhamento para outras instituições (3) 0 1 1 

Visitas domiciliárias 0 0 0 

Pedido de Isenção de Taxas (4) 0 0 0 

Pedidos de adesão à Teleassistência 0 1 0 

Total 26 22 18 

(1) Articulação com: SCML; ANADIC; Gebalis; LIMIAR; CML; USF da Baixa; Clínica Dia Zero; 

União de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação; e PSP - 31ª Esquadra. 

(2) Motivos dos encaminhamentos: apoio domiciliário; apoio económico; apoio de medicação; 

apoio no aluguer de ajudas técnicas; apoio na procura de estrutura residencial para idosos. 

(3) Encaminhamento para: UCSP de Sete Rios; Refood Nossa Senhora de Fátima. 

 

• FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL DE AVENIDAS NOVAS (FESAN) 

Apoio económico ou ao nível da medicação a famílias carenciadas. 

 JAN FEV MAR 

Pontuais Medicação Pontuais Medicação Pontuais Medicação 

Nº de fregueses apoiados 0 18 2 26 1 25 

Valor Total Dos Apoios 

Atribuídos 
0 € 714 € 1.193 € 727 € 117 € 851 
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• APOIO À EMPREGABILIDADE 

Acompanhamento de utentes em situação de desemprego, e articulação com entidades 

empregadoras na Freguesia. 

 JAN FEV MAR 

Nº de fregueses em acompanhamento 13 14 17 

Preparação para entrevistas 0 0 0 

Apoio na elaboração de curriculum vitae 1 1 0 

Articulação com entidades empregadoras 0 2 3 

 

• PAPAS E FRALDAS 

Apoio com papas e fraldas a famílias carenciadas. 

 JAN FEV MAR 

Conteúdo de cada cabaz 2 pacotes de fraldas + 2 kg de papa 

Número de Famílias Apoiadas 14 12 12 

 

• PROGRAMA SOS REPARA 

Apoio para pequenas reparações domésticas, dirigido a fregueses com idade igual ou superior a 65 

anos e/ou pessoas com incapacidade igual ou superior a 60%. 

 JAN FEV MAR 

Nº de Pedidos Efetuados 4 4 4 

Nº de Intervenções 1 2 4 

Valor Total das Reparações Efetuadas N.A. N.A € 123 
 

 

 

• PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO À PESSOA MAIS CARENCIADA 

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 agregados familiares mais carenciados. Em Lisboa, o programa 

decorrerá até novembro de 2019. A coordenação da distribuição de géneros alimentares é da 

responsabilidade da Cruz Vermelha Portuguesa, ficando a mediação a cargo da SCML. Durante o 
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período a que se refere o presente relatório, foram efetuados seis momentos de entregas, num 

total de 14 agregados familiares. 

 

• CABAZES DOS ROTÁRIOS 

Atribuição mensal de cabazes de bens alimentares, oferecidos pelo Rotary Club Lisboa Oeste. 

 JAN FEV MAR 

Nº de Cabazes Entregues 2 2 2 

Conteúdo do Cabaz Bolacha Maria, cereais, azeite, esparguete, arroz, atum, leite. 

Obs. Duas famílias beneficiam mensalmente do cabaz. 

 

 

 

• ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES 

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. 

 JAN FEV MAR 

Nº de Instituições Apoiadas 4 0 0 

Valor Total dos Apoios Atribuídos 
€ 6.704 

(execução de pedidos de 2018) 
0 0 

Entidades Apoiadas: 
o MDV - Movimento de Defesa da Vida (08/01) 
o CSPSSP - Centro Social da Paróquia de São Sebastião da Pedreira (08/01) 
o AASSSP - Associação de Auxílio Social de São Sebastião da Pedreira (09/01) 
o Refood 4 Good (24/01) 

 

• ATRIBUIÇÃO DE OUTROS APOIOS A INSTITUIÇÕES 

Apoio não financeiro a entidades com sede na Freguesia, que prestem apoio social à comunidade 

local, o qual é concedido para apoiar necessidades de interesse público. 

 JAN FEV MAR 

Ocorrências de Apoio  2 3 3 

Entidades Apoiadas 

o ADAS BR - Associação Para o Desenvolvimento e Apoio 
Social do Bairro do Santos ao Rego; 

o Banco Alimentar; 
o Associação Passa Sabi.  

Tipo de Apoio Concedido Transporte e apoio jurídico  
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• COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE AVENIDAS NOVAS (CSFAN) 

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

 JAN FEV MAR 

Reuniões 5 5 4 

Diligências para a 
Preparação de Atividades 

o Envio de convocatória para reuniões; 
o Articulação com os diferentes técnicos da CSFAN; 
o Encaminhamento de e-mails de divulgação para parceiros; 
o Criação de newsletter para divulgação de notícias no 

âmbito da Intervenção Social; 
o Dinamização das reuniões da CSFAN; 
o Envio de e-mails com documentação de apoio às reuniões;  
o Preparação do encontro <Ideias de Europa=; 

▪ Contactos com oradores; 
▪ Preparação da agenda; 
▪ Preparação de meios de divulgação.  

o Atividade com o Chapitô; 
o Preparação da tertúlia sobre reforma e pré-reforma; 

▪ Contactos com entidades para local do evento; 
▪ Contactos com oradores; 
▪ Preparação da agenda; 
▪ Preparação de meios de divulgação.  

o Preparação da Feira da Saúde; 
▪ Reuniões com entidades para local do evento; 
▪ Preparação da agenda; 
▪ Preparação de meios de divulgação;  

Grupos de Trabalho com 
participação da JFAN 

o Grupo de Trabalho Crianças e Jovens (CLAS-Lx); 
o Grupo de Trabalho Sénior da CSFAN;     
o Grupo de Trabalho Famílias, Crianças e Jovens da CSFAN;      
o Grupo Interinstitucional Crianças e Jovens da CSFAN;      
o Grupo Interinstitucional Sénior da CSFAN; 
o Sub Grupo <Desconstruir Mitos e Preconceitos Face ao 

Envelhecimento= - Grupo de Trabalho Pessoa Idosa (CLAS-
Lx);      

o Núcleo Executivo da RSL; 
o Núcleo Executivo da CSFAN. 

 

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

Existe a cooptação de um técnico, uma vez por mês na Comissão Alargada. 

 JAN FEV MAR 

Representação da JFAN na Comissão Alargada 1 1 1 
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• GABINETE DE APOIO PSICOSSOCIAL 

Atendimentos de psicologia a crianças e adultos, na sede da JFAN e na Clínica Escolar (Escola Básica 

São Sebastião da Pedreira e Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida.  

 JAN FEV MAR 

Nº Total de utentes crianças 15 16 16 

Nº Total de utentes adultos 5 5 5 

Nº de novos casos crianças 4 4 3 

Nº de consultas 15 17 55 

Reuniões com outros técnicos 
(ex: Professores titulares da turma, Professores de Ensino 
Especial e Terapeutas da Fala) 

3 6 2 

Atendimentos a Encarregados de Educação 8 7 1 

 

• FAN CLUBE E SALA DE ESTUDO 

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

anos. 

 JAN FEV MAR 

Média de Utilizadores Diários 31 34 34 

Musicoterapia (1) 4 4 4 

Amigos do Desporto (2) 6 6 6 

Explicações: Média de Utilizadores 

       Inglês 4 4 4 

       Matemática 6 6 6 

Apoio ao Desporto Social:  Média de Utilizadores 

       Andebol 5 5 5 

       Badminton  5 5 5 

       Natação  6 5 5 

       Futsal  4 4 4 

Atividades extraordinárias 

o Festa de Carnaval - No dia 4 de março, foi realizada uma 
festa, em parceria com o Projeto Rotas do Bairro e a 
Associação Passa Sabi. A festa teve início com um mini 
concerto do cantor Mr. Carly. De seguida, as crianças e 
os jovens, desfilaram com os seus fatos de carnaval 
pelas ruas do bairro. A festa terminou com um lanche; 

o Assembleia Intergeracional PSP - Foi uma atividade no 
âmbito do Contrato Local de Segurança (CLS). Foi 
promovida a 1ª Assembleia Intergeracional no Bairro 
Santos ao Rego. Contou com a presença de crianças, de 
jovens e de idosos, bem como, de representantes da 
JFAN, concretamente dos pelouros Educação e da 
Intervenção Social. Foram debatidos alguns temas e 
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problemáticas do Bairro, nomeadamente ligados à 
segurança e às questões sociais, do ponto de vista das 
diferentes gerações. Um momento único de partilha 
entre todos os intervenientes no debate. As crianças 
ficaram muito satisfeitas por lhes terem dado voz e 
poderem assim participar nesta assembleia; 

o Ação sensibilização da PSP - As crianças participaram 
nesta atividade conjunta, com a 31º Esquadra da Polícia 
de Segurança Pública. Esta atividade, consistiu numa 
ação de sensibilização sobre a retirada das notas de 500 
euros do mercado e formas de evitar possíveis burlas; 

o Participação na atividade com a Academia Johnson - 
No dia 3 de Março, Johnson, o responsável pela 
Academia do Johnson, no Bairro do Zambujal, veio 
partilhar com as crianças e jovens do Bairro, o seu 
testemunho de vida; 

o Atividade intergeracional <Chef por um Dia= - As 
crianças e os idosos, juntamente com as técnicas, 
puseram as <mãos na massa= e confecionaram um 
salame, onde adicionaram alegria e entusiasmo. Esta 
atividade foi repartida em dois dias, sendo o primeiro 
dedicado à confeção e no segundo dia, todos juntos 
aproveitaram o momento para a degustação e o 
convívio;  

o Dia dos Namorados - Este dia foi dedicado à elaboração 
de almofadas em forma de coração, para oferecerem às 
pessoas de quem mais gostam; 

o Sessões de Relaxamento - Durante o mês de fevereiro, 
foram realizadas duas sessões. Esta atividade, foi 
realizada pela professora Silva, da Loja BAOBA, da Rua 
da Beneficência; 

o Dia do Pai - Na semana que antecedeu este dia, as 
crianças e jovens realizaram uma pequena lembrança 
para presentearem os pais, um postal em formato de 
sapato, com uma dedicatória personalizada; 

o Dia Mundial da Árvore - Esta atividade, contou com a 
participação das crianças e dos idosos, com o objetivo 
conjunto de tratar/cuidar das plantas e das árvores 
plantadas pelos próprios no Bairro. Foram ainda, 
semeados alguns legumes e frutos no jardim.   

(1) Atividade de Terapia pela Musica, em parceria com o projeto Chave de Prata 
(2) Pratica alternada de várias modalidades desportivas, em parceria com o projeto Rotas 

do Bairro 
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• FAN ESCOLA  

Programa de treino de competências sociais e pessoais, nas escolas básicas da Freguesia (São 

Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida). 

 JAN FEV MAR 

Nº de Turmas abrangidas 6 6 6 

Nº médio de Crianças 119 119 119 

Nº de Sessões  19 16 14 

Temáticas abordadas 

o Amizade; 
o Emoções primárias; 
o Hábitos de higiene; 
o Sentimentos; 
o Bullying; 
o Perigos da Internet; 
o Diferenças raciais e culturais; 
o Trabalho de equipa; 
o Atenção / Concentração.  

 

• PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA 

o Projeto <Chave de Prata=  

O Projeto, subsidiado pelo MAI - Ministério da Administração Interna e promovido em parceria com 

a ANADIC, pretende ser uma resposta multigeracional, através de atividades que permitam a 

redução dos fatores de risco e de exclusão social das crianças, jovens e idosos do Bairro Santos ao 

Rego.  

 JAN FEV MAR 

Média de Participantes no 
Projeto 

76 82 87 

Atividades em Parceria com a 
JFAN  

- Assembleia 
intergeracional 
no Bairro Santos 
ao Rego; 
- Musicoterapia 
 

- <Chef por um 
Dia=; 
- Assembleia 
com a 
PSP:<Burlas= 
 

- Jardinagem; 
- Celebração do 
Carnaval; 
- Academia Johnson; 
- Dia Mundial da 
Árvore. 

Reuniões como Entidade 
Promotora (1) 

1 1 1 

(1) - Reunião de consórcio;  
      - Reunião de sustentabilidade (CML). 
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o Projeto <De Dentro Para Fora= 

Projeto do Programa BIP/ZIP em parceria com a Associação Passa Sabi, é promovido por moradores 

do Bairro Santos ao Rego, através do desenvolvimento de atividades para crianças e idosos, com o 

intuito de unir a população.  

 JAN FEV MAR 

Média de Participantes no Projeto 45 53 55 

Atividades em Parceria com a JFAN  -- -- 
Festa de 
Carnaval 

Reuniões da JFAN como Entidade Promotora (1) 2 3 3 
(1) Reuniões de acompanhamento ao projeto  

 

o Projeto <Rotas do Bairro= 

Projeto inserido no Programa Escolhas em parceria com a ANADIC, surge como resposta, no âmbito 

da prevenção e intervenção de comportamentos de risco no Bairro Santos ao Rego. Pretende 

envolver crianças e jovens, bem como as suas famílias e outros elementos da comunidade, tendo 

em conta as suas carências e especificidades. Propondo-se a oferecer diariamente aos participantes 

atividades diferenciadoras e que os motivem a integrar projetos de vida saudáveis. 

 JAN FEV MAR 

Média de Utilizadores 
Diários 

40 40 60 

Atividades em 
Parceria com a JFAN  

Amigos no Desporto Amigos no Desporto 
-Festa de Carnaval 
-Academia Johnson 
-Amigos no Desporto 

Reuniões coma 
Entidade Promotora (1) 

3 3 3 

(1) - Reunião de Consórcio 
    - Reunião de Avaliação Anual com a equipa do programa Escolhas 

 

o Projeto <Portas Abertas=  

Projeto do Programa BIP/ZIP em parceria com a ANADIC, pretende abrir várias portas, que se 

encontram fechadas no território da Freguesia, através de atividades que promovam a inclusão 

social dos idosos, que estão em exclusão por motivos de saúde, financeiros ou psicológicos, 

promovendo um envelhecimento mais digno e saudável e prevenindo a despersonalização e o 

isolamento social. 
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 JAN FEV MAR 

Média de participantes no Projeto 61 73 74 

Reuniões como Entidade Promotora (1)  1 1 1 

(1) Reuniões de Consórcio  

 

o EnCantos de Lisboa 

Programa dirigido aos cidadãos recenseados na Freguesia, com idade igual ou superior a 55 anos, 

através do qual se pretende realizar um passeio social por mês, com vista ao desenvolvimento de 

atividades que promovam o convívio e o conhecimento de pontos de interesse cultural dentro da 

cidade de Lisboa. 

 FEV MAR 

Locais dos Passeios Igreja de São Roque Museu Nacional de Arte Antiga 

Número de Participantes 40 40 

 

o Contentores de Recolha de Roupa 

A JFAN, estabeleceu parcerias para colocação de contentores na Freguesia, para recolha de bens 

usados, nomeadamente vestuário.  

PARCEIROS 1º TRIMESTRE 

Projeto Amigo - Cáritas Recolha de 23.546 kg 

MDV | Sarah Trading Recolha de 22.342 kg 

 

o Sinalização de Pessoas Sem Abrigo 

Sempre que detetada uma situação de pessoa sem abrigo, a equipa de Intervenção Social sinaliza-a 

junto das entidades com competência de intervenção nesta problemática. 

 JAN FEV MAR 

Nº de Sinalizações  2 0 3 

Locais  
Avenida Luís Bivar 
Rua Filipe Folque 

-- 
Avenida 5 de Outubro  
Rua Filipe Folque 
Rua Eiffel  

Entidades em parceria  

NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo 
Comunidade Vida e Paz 
SCML - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
Crescer - Associação de Intervenção Comunitária   
CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo 
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o Campanha de Recolha de Alimentos e Produtos de Higiene 

As duas paróquias existentes na Freguesia (São Sebastião da Pedreira e Nossa Senhora de Fátima), 

fazem distribuição de alimentos junto de pessoas e famílias carenciadas. Os alimentos distribuídos, 

provenientes essencialmente do Banco Alimentar, têm-se revelado insuficientes para as 

necessidades permanentes da população em causa. 

Nesse sentido, a JFAN, em articulação com as entidades que compõem a CSFAN, organizaram no 

final de 2018, uma campanha de recolha de produtos de higiene e alimentares, junto das 

organizações, públicas e privadas, existentes na Freguesia. 

Em 2019, foram recebidas as contribuições constantes do quadro infra:  

 

 JAN FEV 

Entidades Aderentes AICEP  Ordem dos Psicólogos Portugueses 

Intermediários  
Paróquia de São Sebastião da 
Pedreira e de Nossa Senhora 
de Fátima 

Paróquia de São Sebastião da 
Pedreira e de Nossa Senhora de 
Fátima 

Quantidade de 
produtos recolhidos 

8 caixas de 80lt, com 
alimentos e produtos de 
higiene 

11 caixas de 80lt, com alimentos, 
produtos de higiene e vestuário 

 

 

FINANÇAS, APROVISIONAMENTO, PATRIMÓNIO E RECURSOS HUMANOS   

 

• FINANÇAS 

No período em análise, a atividade dominante da área Financeira, foi de acompanhar o 

encerramento das contas de 2018 da JFAN, tanto do lado orçamental, como das contas da gerência, 

o que implica sempre particular atenção. Na questão orçamental, tratou-se de compreender a 

evolução das receitas e das despesas correntes, e dos respetivos desvios. Como tal, teve de se fazer 

uma análise cuidada do conteúdo da generalidade dos saldos. 

Tanto as contas orçamentais, como as contas de gerência, são auditadas externamente. 

Implicitamente, tem de se manter um contacto regular e acompanhar os trabalhos a realizar pelos 

auditores, assim como pelo seu revisor oficial de contas. 

80% do total das receitas, depende essencialmente do Município e da Administração Central. 
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No que concerne ao 1º trimestre de 2019, foi analisado mensalmente o desempenho orçamental 

das despesas e das receitas. Com essa periodicidade, forma emitidos relatórios financeiros e 

comentários, os quais foram distribuídos posteriormente pelo Executivo da JFAN, permitindo desse 

modo, um conhecimento detalhado da situação financeira da entidade Junta de Freguesia e dos 

respetivos pelouros.  

Dadas as limitações orçamentais no início de 2019, foram aprovadas três alterações orçamentais 

durante o 1º trimestre. Presentemente, está em curso a 1ª Revisão Orçamental de 2019, que 

poderá atingir o valor máximo de € 873.600, valor do saldo de execução orçamental, acrescido do 

saldo de gerência anterior. 

 

• APROVISIONAMENTO 

No Aprovisionamento, têm-se estado a introduzir regras e práticas administrativas, que se 

entendem ser as mais adequadas, para que a Lei da Contratação Pública seja uniformemente 

cumprida. 

 

• PATRIMÓNIO 

Em 2019, foi criada uma nova orgânica, a Brigada de Intervenção Rápida (BIR), que tem estado a 

avaliar o estado das instalações e equipamentos da JFAN. A partir daí, foi definido um programa de 

manutenção preventiva consequente. Convirá acrescentar, que essa deverá ser uma prática 

sistemática, para evitar a degradação dos bens patrimoniais da JFAN. Num futuro imediato, com a 

concretização dos Contratos de Delegação de Competências (CDC) em curso, haverá lugar a um 

investimento significativo no território da JFAN. 

Tendo em vista a redução dos consumos energéticos da eletricidade e do gás e também da água, 

temos participado em ações de formação externa, que nos ajudarão a alcançar esse desiderato. 

 

• RECURSOS HUMANOS 

A área de Recursos Humanos, está a preparar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP), procurando, nos termos da lei, cumprir todas as 

formalidades que são devidas neste processo. Foram identificados os funcionários que, em face da 

Lei do Descongelamento das Carreiras, terão direito a subidas salariais. Desse modo, os cálculos 

estão a ser efetuados, no sentido de serem integrados na 1ª Revisão Orçamental de 2019. 


