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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 julho a setembro de 

2018, em que se destacam as iniciativas e acções mais importantes. 

 

Lisboa, 18 de setembro de 2018 

 

A Presidente da Junta de Freguesia  

 

Ana Gaspar 
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ASSOCIATIVISMO 

Neste período, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas tem vindo a estreitar laços com 

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

COMUNICAÇÃO 

Durante os meses de julho a setembro de 2018, o Gabinete de Comunicação da Junta de 

Freguesia de Avenidas Novas salienta como principais acções: 

 Gestão diária dos conteúdos dos meios digitais da Junta de Freguesia. 

 Registo das iniciativas desenvolvidas pela Junta de Freguesia, nos vários pelouros: 

o Colónias de Férias (Sou FAN e FANtástica); 

o Desfile de Moda com Poesia; 

o Debate <Lei de Bases da Habitação e o Pacote Legislativo=; 
o Receção de um veículo 100% elétrico para a Higiene Urbana (oferecido pela 

CML); 

o Inauguração do Mercado do Bairro Santos ao Rego; 

o Atividades do FAN Clube: <Polícia por um Dia=, <KidFun= da Fundação Benfica, 

<Mostra Temática sobre o Ambiente= da Associação Help Images; 
o Mercado no Bairro (3 e 4 de julho e 8 de agosto); 

o Dia da Reclamação; 

o Dia Internacional de Nelson Mandela; 

o Dia Mundial dos Avós; 

o Exposição "Sustainable Design Open Spaces in Lisbon". 

 Conceção gráfica de cartazes: 

o Colónia FAN 55 + (cartaz e ficha de inscrição); 

o Academia Sénior das Avenidas Novas (cartaz, horário e ficha de inscrição); 

o Sessões de Fisioterapia; 

o Mercado no Bairro (agosto e setembro); 

o Desfile de Moda com Poesia; 

o EnCantos de Lisboa (<Palácio de Xabregas= e <Os Segredos das Igrejas da 
Graça=); 

o Verão na Piscina (insufláveis). 

 Informação à população sobre condicionamentos de trânsito na freguesia, alterações à 

recolha de lixo, avisos meteorológicos e medidas preventivas face às temperaturas 

elevadas. 
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 Divulgação das intervenções no espaço público: manutenção corretiva dos parques 

infantis (Jardim Marquês de Marialva e Rua Filipe da Mata); trabalhos de reparação de 

descalcetamentos e pilaretes na Avenida  5 de Outubro, manutenção da calçada na 

Rua do Arco do Cego. 

 Divulgação das intervenções realizadas pela equipa de higiene urbana: deservagem 

nas avenidas centrais da freguesia e no Bairro de Santos ao Rego (Rua Jorge Afonso, 

Rua Diogo de Macedo, Rua Luciano Freire, Rua Sousa Lopes e Praça Nuno Gonçalves); 

lavagem das ruas, nomeadamente Avenida Conde de Valbom, Rua Pinheiro Chagas e 

Rua Latino Coelho; recolha de lixo na Avenida Marquês de Tomar; varredura, 

esvaziamento de papeleiras e limpeza de dejetos caninos. 

 Divulgação das intervenções nos espaços verdes: trabalhos de manutenção dos 

espaços ajardinados junto ao parque infantil da Rua Filipe da Mata, Campo Pequeno. 

 Divulgação das iniciativas desenvolvidas no âmbito dos projetos de Intervenção Social, 

Rotas do Bairro E6G, Portas Abertas e Chave de Prata. 

 Elaboração dos conteúdos para as edições de agosto e setembro do Jornal de Lisboa. 

 Divulgação nos meios digitais, dos recortes de imprensa sobre a Junta de Freguesia de 

Avenidas Novas. 

 Contacto permanente com a Creative Minds com vista a divulgação das iniciativas da 

Junta de Freguesia nos meios de comunicação social. 

 Divulgação nos meios digitais sobre eventos que ocorrem na freguesia de Avenidas 

Novas, promovidos por entidades como: Núcleo de Saúde Mais Próxima da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Medeia Filmes, Associação 

Passa Sabi, Biblioteca Municipal Palácio Galveias e Restaurante Volapié Tapas y Copas. 

 Divulgação de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa: cursos de 

Literacia Digital; aquisição de manuais escolares gratuitos; campanha <Passeio do seu 
cão=.  

 Divulgação da ação de formação <Analisar o Impacto do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados=, promovida pela Citeforma. 

 Divulgação das ações de formação modular, no âmbito do Programa Operacional 

Regional de Lisboa (Lisboa, 2020). 

 Divulgação do concurso fotográfico <Eu bebo água da torneira=, promovido pela EPAL. 

CULTURA  

No âmbito do Pelouro da Cultura, decorreu nos dias 3 e 4 de julho a 3ª edição do Mercado no 

Bairro, na Avenida da República, no passeio junto à antiga Feira Popular. Trata-se de um 

mercado de rua com produtos artesanais que muito tem agradado aos vizinhos e a quem 
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trabalha na zona e que ajuda a dar vida a um troço de artéria com pouco comércio e 

atividades. 

No dia  8 de agosto e nos dias 11 e 12 de setembro, tiveram lugar as 4ª e 5ª edições, 

respetivamente, do Mercado no Bairro, na Avenida da República, no passeio junto à antiga 

Feira Popular. 

No dia 6 de julho, inserido na iniciativa Avenidas ConVida, iniciou-se um ciclo de eventos 

culturais ao ar livre, nomeadamente um desfile de moda com poesia, com poemas da estilista 

Goretti Pina, com atelier nas Avenidas Novas. A apresentação esteve a cargo de Rosa Calado 

(Casa do Alentejo) e a poesia da própria estilista foi declamada pelas vozes de Delmar Maia 

Gonçalves, Emílio Tavares Lima e Júlia Zuza. Foi um evento ao final da tarde na Avenida Duque 

d9Ávila, com acompanhamento musical e danças cabo verdianas, que contou com a presença 

do Embaixador de São Tomé e Príncipe, Dr. Luís d9Oliveira Viegas. 

 

DESPORTO  

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas está empenhada em contribuir para a formação 

pedagógica e desenvolvimento pessoal das crianças, promovendo a sua saúde e bem-estar por 

via da prática desportiva. Neste sentido, com o regresso do ano letivo no mês de setembro, vai 

reiniciar o projeto de ciclismo curricular <Coelhinhos=, desta vez com oito turmas da Escola 

Mestre Arnaldo Louro de Almeida e com quatro turmas adicionais da Escola de São Sebastião 

da Pedreira, ambas da Rede Pública da Freguesia de Avenidas Novas. 

Na primeira quinzena de agosto, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas recebeu um conjunto 

de insufláveis na piscina do seu complexo desportivo, tendo em vista a dinamização e criação 

de tempos livres, que permitiram concretizar ações conjuntas com outros pelouros, como foi o 

caso da ação com a Intervenção Social, que permitiu levar as crianças do FAN Clube a 

aproveitar o verão com saltos e mergulhos.  

Foram concretizados apoios financeiro a clubes da freguesia, entre os quais o GXA – Alekhine – 

Clube de Xadrez e a  Academia Clube Bilhar de Lisboa, ambos com sede na freguesia, para a 

promoção dos respetivos desportos na freguesia e o apoio à realização das suas atividades.  
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EDUCAÇÃO 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas continuou a apoiar a manutenção da Escola Mestre 

Arnaldo Louro de Almeida. 

Foi efetuada uma intervenção de fundo na Escola de São Sebastião da Pedreira: 

 Salão Nobre: 

o Alegramento e colmatagem de fendas em paredes e tetos; 

o Tratamento de superfície de paredes com massa de enchimento e 

acabamento; 

o Pintura de paredes e teto com aplicação de primário e duas demãos de tinta 

acrílica. 

 Caixa de escada entre o hall de entrada e o primeiro piso: 

o Alegramento e colmatagem de fendas em paredes e tetos; 

o Tratamento de superfície de paredes com massa de enchimento e 

acabamento; 

o Pintura de paredes e teto com aplicação de primário e duas demãos de tinta 

acrílica. 

 Sala do antigo refeitório: 

o Picagem de paredes <até ao osso= em zonas salitradas, salpisco e reboco com 

argamassa aditivada; 

o Alegramento e colmatagem de fendas em paredes e tetos; 

o Tratamento de superfície de paredes com massa de enchimento e 

acabamento; 

o Pintura de paredes e teto com aplicação de primário e duas demãos de tinta 

acrílica. 

 Hall de entrada: 

o Pintura dos placards com tinta acrílica de cor branca. 

A Academia Sénior das Avenidas Novas, que conta com um Diretor Pedagógico, mudou as suas 

instalações do Picoas Plaza para a sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. 

De 9 de julho a 14 de setembro, decorreram as inscrições para ano lectivo 2018/2019 da  

Academia Sénior das Avenidas Novas, que oferece um novo curso de Agentes Locais de 

Proteção Civil e uma Aula Aberta mensal. 

Relativamente à formação dos nossos funcionários, foram promovidos: 
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 Curso de Agentes Locais de Proteção Civil; 

 Licenciamento de Ocupação Temporária de Espaço Público; 

 Licenciamento de Recintos Itinerantes e Improvisados. 

Foram ainda estabelecidos contactos com a CML, para futuras acções de formação aos nossos 

funcionários e fregueses. 

ESPAÇO PÚBLICO, URBANISMO E AMBIENTE 

O ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) solicitou apoio à Junta de Freguesia na 
preparação de uma escola de verão patrocinada pela BP Portugal em parceria com o ISA 
(Instituto Superior de Agronomia) e o IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do 
Território), onde pretendiam estudar uma parte do território da freguesia ao nível do espaço 
público em diversos âmbitos como a biodiversidade, a participação pública, a escala urbana, 
etc. 

A Junta de Freguesia propôs como área de estudo os terrenos da Operação Integrada de 
Entrecampos, projeto da CML que tinha sido recentemente apresentado ao público e se 
encontrava em plena fase de discussão pública; a proposta foi aceite e iniciou-se a colaboração 
entre ambas as instituições que, da parte da Junta de Freguesia, passou por: 

 Visita guiada aos terrenos de estudo; 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, estando presente em 3 

apresentações (duas intermédias e a final) para discussão e debate das propostas; 

 Organização de uma exposição dos trabalhos dos alunos, que decorreu entre 18 a 31 

de julho no Salão Nobre da sede da Junta de Freguesia; 

 Promoção de uma apresentação pública dos trabalhos que ocorreu no dia 23 de julho. 

A escola de verão teve lugar entre 2 e 14 de julho, no ISCTE-IUL, e foi composta por 6 grupos 
com estudantes dos 3 estabelecimentos de ensino (arquitetos, arquitetos paisagistas, 
geógrafos, engenheiros e sociólogos) numa abordagem multidisciplinar e inovadora deste tipo 
de matérias. 

Relativamente ao Espaço Público, prosseguiram os trabalhos regulares da nossa equipa de 
calceteiros dando uma resposta mais rápida e eficaz às múltiplas solicitações nesta área.  

Por outro lado, iniciou-se também a terceira e última fase dos trabalhos da grande empreitada 
subcontratada de reparação generalizada de todos os pavimentos pedonais da Freguesia, 
iniciada em 2017: 

 FASE 1: zona Norte e Centro da Freguesia, do Bairro Santos ao Rego até à Avenida 

Duque d9Ávila – dezembro de 2017; 
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 FASE 2: zona Sul da Freguesia, do Bairro do Alto do Parque até à Avenida António 

Augusto de Aguiar – março de 2018; 

 FASE 3: zona Centro restante, entre a Avenida Duque d9Ávila, a Avenida António 
Augusto de Aguiar e a Avenida Fontes Pereira de Melo – agosto de 2018. 

Ao nível da melhoria das acessibilidades no Espaço Público, uma das grandes preocupações 
deste executivo, deu-se início ao projeto de remoção da totalidade dos pilaretes de cimento 
existentes na freguesia e que totalizam cerca de 2300.  

Fez-se um levantamento exaustivo de todas as unidades existentes, e elaborou-se um 
conjunto de plantas com a identificação e quantificação, por cada rua, dos pilaretes de 
cimento que podiam ser removidos sem substituição (cerca de 80% dos casos), por exemplo 
quando estão em bermas de passeios que delimitam zonas de estacionamento tarifado, e dos 
que, sendo removidos, precisariam de ser substituídos por pilaretes novos metálicos (cerca de 
20%).  

No seguimento desta ação, conseguiu-se um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa no 
sentido de que esta intervenção se pudesse realizar no âmbito das empreitadas que a Unidade 
de Intervenção Territorial da CML tem para cada freguesia. O plano de trabalhos encontra-se, 
neste momento, em processo de elaboração, para que a obra arranque brevemente. 

No que respeita a Espaços de Jogo e Recreio da Freguesia foram realizadas uma série de 
intervenções de manutenção corretiva em diversos Parques Infantis da Freguesia, a saber: 

 EJR do Jardim Marquês de Marialva, no Campo Pequeno: reparação do escorrega com 

substituição das proteções laterais; substituição de zonas danificadas do pavimento; 

reparação das cordas do brinquedo de escalada; remoção de graffitis; colocação de 

novos topos e tampas em postes e ferragens dos equipamentos; 

 EJR da Rua Filipe da Mata: instalação de novo brinquedo de torre com parede de 

escalada e escorrega; tratamento e reparação dos bancos de jardim; reparação da 

vedação; reparação do equipamento de esqui; ligação de água ao bebedouro; 

 EJR do Jardim Gomes de Amorim: subida das cadeirinhas do baloiço conforme a 

norma; colocação de novas tampas em ferragens expostas dos equipamentos; 

correção de portão para sistema anti-corte; ligação de água ao bebedouro; tratamento 

e reparação dos bancos de jardim; refixação da sinalética de parque infantil; 

 EJR da Rua Julieta Ferrão: tratamento e reparação dos bancos de jardim; 

 EJR da Escola de São Sebastião da Pedreira: substituição de cabos de escalada com 

cabo de aço exposto em risco de desfiar; eliminação dos orifícios na secção inicial do 

escorrega; colocação de novos topos e tampas em ferragens expostas dos 

equipamentos;  
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 EJR da Escola Mestre Arnaldo Louro de Almeida: colocação de nova rede de trepar no 

combinado de escalada; colocação de novos topos nos postes da torre de atividades; 

colocação de novas tampas em ferragens expostas.  

Quanto aos Espaços Verdes, continuaram os trabalhos de manutenção diária.  

A chegada do calor fez com que algumas espécies de árvores, como as tipuanas, os jacarandás 
e os tulipeiros, fossem infestadas por anfídios que sugam a seiva das folhas e depois a 
expulsam libertando para o chão uma goma pegajosa que suja passeios e viaturas. 

A Junta de Freguesia, atenta às reclamações que recebeu sobre o assunto, que é recorrente 
todos os anos, procurou conhecer as soluções viáveis para sua avaliação: 

 A solução preventiva, que é a mais eficaz e economicamente mais vantajosa, e que 

passa pela micro-injeção do tronco da árvore antes da chegada do calor. Está a ser 

testada pela primeira vez este ano em meio urbano, e caso não produza efeitos 

secundários será implementada pela Junta de Freguesia nos próximos anos; 

 A solução corretiva, menos eficaz, com maiores implicações logísticas e mais 

dispendiosa é a pulverização das copas das árvores de água com detergente, que exige 

uma ação continuada no tempo, enquanto durar o calor, de 3 em 3 ou 4 em 4 

semanas. 

Assim sendo, tendo em consideração a época do ano, o elevado número de exemplares 
sujeitos a tratamento e a reduzida eficácia da solução corretiva, face à verba necessária, este 
ano, a medida de minimização dos efeitos dos anfídios, aplicável pela Junta de Freguesia, foi 
apenas ao nível da lavagem das ruas, que decorreu, nas avenidas mais afetadas, de forma 
regular, dentro das limitações de meios existente.  

Em setembro, e cumprindo as recomendações existentes, efetuou-se um tratamento para 
controlo da praga da lagarta de processionária do pinheiro, que passou pela injeção do tronco 
de um produto fitofarmacêutico com base de abamectina. 

Foram intervencionados 11 pinheiros da freguesia, um na Escola Básica Mestre Arnaldo Louro 
de Almeida e os outros 10 localizados no espaço ajardinado do cruzamento da Avenida das 
Forças Armadas com a Avenida dos Combatentes, ao lado do Sana Metropolitan Hotel.   

Manteve-se ainda 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: 

 

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 18 4 6 

Portal Na Minha Rua 159 140 13 6 

Presencial 31 25 3 3 

Telefone 16 15 0 1 

TOTAL 235 198 21 16 

Área de Intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 56 45 7 4 

Mobiliário Urbano 8 1 6 1 

Parques Infantis 7 6 1 0 

Pavimento Pedonal 131 124 5 2 

Pilaretes 20 15 2 3 

Placas Toponímicas 1 1 0 0 

Urbanismo 0 0 0 0 

Outros 12 6 0 6 

TOTAL 235 198 21 16 

  100% 84% 9% 7% 
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Reclamações no Espaço Público e Espaços Verdes 

2018 (de 1 de Janeiro a 17 de Setembro) 

 

Origem Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-Mail / Facebook / Site 164 108 25 31 

Portal Na Minha Rua 403 220 91 92 

Presencial 107 71 17 19 

Telefone 99 71 18 10 

TOTAL 773 470 151 152 

Área de Intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 236 131 65 40 

Mobiliário Urbano 11 3 2 6 

Parques Infantis 25 17 8 0 

Pavimento Pedonal 347 246 59 42 

Pilaretes 96 61 15 20 

Placas Toponímicas 6 1 2 3 

Urbanismo 8 8 0 0 

Outros 44 3 0 41 

TOTAL 773 470 151 152 

  100% 61% 20% 20% 

 

 

 

 



 

  

11 

FINANÇAS, APROVISIONAMENTO, PATRIMÓNIO E RECURSOS HUMANOS   

A actividade da área financeira incidiu nas seguintes acções: 

 Controlo e fecho das contas do 1º semestre de 2018, com todas as implicações 

inerentes, que passaram por assegurar que todas as transações materialmente 

significativas ocorridas durante esse período, estivessem devidamente registadas. 

 Coordenação, preparação e análise dos relatórios financeiros dos meses relativos a 

junho, julho e agosto, para prestar internamente informação adequada, com 

qualidade standard e fiável. 

 Análise e reflexão sobre os resultados do 1º semestre de 2018, para daí 

acompanhar e perspetivar o grau de execução orçamental do ano corrente, que 

servirá de base de cálculo ao orçamento de 2019. 

 Coordenação da informação solicitada pelos auditores externos da PKF, tendo em 

vista a auditoria em curso respeitante aos primeiros 6 meses, assegurando que a 

mesma fosse prestada em tempo útil. Essa informação foi de natureza 

essencialmente contabilística, financeira e orçamental, mas também incluiu o 

aprovisionamento e os recursos humanos. 

 As mudanças havidas nas nossas instalações (o encerramento da UNANTI, a centralização do 

Atendimento na sede e a abertura de uma sala no Mercado de Santos ao Rego), implicaram 

algumas alterações, tais como, o realojamento de funcionários e utentes da Junta de 

Freguesia. Foram também deslocados e reinstalados diversos bens patrimoniais em diferentes 

locais. Terá agora que ser feita uma contagem física do imobilizado, refazer os registos, as 

transferências que forem devidas, vender as sucatas e concretizar os abates, cumprindo todas 

as formalidades legais. Nesse sentido, temos estado em contacto com os demais pelouros, 

para que em conjunto possamos concluir em tempo útil a atualização do património.  

HIGIENE URBANA  

O departamento da Higiene Urbana foi criado no âmbito da reforma de transferência de 

competências entre o Município e as Juntas de Freguesia, sendo responsável pela limpeza e 

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

 Limpeza do espaço público (varredura e lavagem); 

 Limpeza e desentupimento de sarjetas; 

 Deservagem; 

 Despejo de papeleiras. 
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Foi recebida pela Junta de Freguesia, uma viatura pesada elétrica de caixa aberta, cedida pela 

CML e pela Mitsubishi. Tratou-se assim de um protocolo celebrado entre estas entidades, que 

visou mais uma vez reforçar a aposta em equipamentos ecológicos, mantendo assim os 

princípios da estratégia de investimento implementada.   

Depois de se ter iniciado o circuito de lavagens, este terá sido concluído e reiniciado, seguindo 

igualmente as intervenções de deservagem.  

Em conformidade com aquelas que são as competências do departamento, os funcionários da 

Higiene Urbana prestaram apoio a diversos eventos e ocorrências que surgiram nos últimos 

meses na Freguesia, entre os quais: 

 Manifestação junto à Secretaria Geral da Educação e Ciência – 20 de junho; 

 Manifestação junto à AHRESP sito na Avenida Duque d9Ávila – 6 de julho;  

 Desfile do STAD do Parque Eduardo VII até à Rua do Conde Redondo – 22 de julho; 

 Manifestação Junto ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas sito na 

Avenida Barbosa du Bocage – 26 de julho; 

 Manifestação na Embaixada da Argentina sito na Avenida João Crisóstomo – 8 de 

agosto; 

 Ação de Protesto no Largo do Campo Pequeno junto ao Centro Comercial – dia 24 de 

agosto; 

 Festival LISB-ON sito no Parque Eduardo VII – 31 de agosto a 2 de setembro;  

 3º Grande Prémio Red Bull sito no Parque Eduardo VII – 3 a 10 de setembro. 

 

 

MOBILIDADE 

No âmbito do pelouro da Mobilidade deram-se passos importantes nas seguintes vertentes: 

 Recolocação de sinalização horizontal em falta ou danificada; 

 Formação dos colaboradores no manuseamento da máquina de pintura de 

passadeiras; 

 Participação ativa no <Dia da Reclamação=, realizando um passeio na Freguesia com a 
Associação Salvador, visando sensibilizar a integração dos cidadãos com deficiência 

motora na sociedade, bem como observar se a cidade de Lisboa se encontra preparada 

para a mobilidade de todas e de todos. 
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INTERVENÇÃO SOCIAL 

 

As atividades em análise na presente Informação Escrita reportam-se a um período que 

compreende uma forte componente sazonal – o período de férias de verão. Para além das 

atividades quotidianas, seguidamente descritas, o pelouro da Intervenção Social dedicou 

grande parte da sua laboração à organização de iniciativas próprias deste tempo. De entre o 

conjunto de ações destinadas a crianças e jovens destaca-se o planeamento, organização e 

realização das Colónias de Férias. Trata-se de um conjunto de quatro colónias, duas em regime 

fechado (residencial) e duas em regime aberto que, pela sua natureza, se revelam 

especialmente exigentes, não só pela responsabilidade que advém da guarda de crianças como 

pela dimensão das exigências ao nível dos transportes, materiais e toda a logística necessária. 

As colónias, que decorreram no mês de Julho, envolveram mais de três centenas de crianças, a 

organização de um vastíssimo conjunto de atividades lúdicas e desportivas diárias bem como a 

seleção, contratação e formação de monitores para o acompanhamento das mesmas. 

Ao nível da inovação, foi lançado durante este período o Programa <enCantos de Lisboa=, 
destinado a vizinhos com idade superior a 55 anos, constituído por um conjunto de visitas a 

locais de interesse cultural situados na cidade de Lisboa. As visitas, com periodicidade mensal, 

são programadas e dirigidas por um guia profissional. A primeira visita, realizada ao Palácio de 

Xabregas, contou com cerca de 40 participantes. 

A Rede de Responsabilidade Social continua a crescer, por via do aumento de entidades que 

apresentaram formalmente a sua adesão. Neste período, duas empresas aderentes 

associaram-se à campanha de recolha de produtos de higiene, destinados à população idosa 

mais carenciada, promovida pela Associação ANADIC. Por via dessa adesão, foi já entregue 

uma quantidade relevante de produtos de uma empresa (Hotel Ritz Four Seasons) e encontra-

se ainda em fase de recolha da parte de outra (El Corte Inglés). 

Ainda neste âmbito, uma outra empresa (Seguradora Zurique) ofereceu os materiais 

necessários à pintura e arranjos de casa de habitação de uma família carenciada, tendo os 

respetivos trabalhos sido realizados por voluntários encontrados entre os trabalhadores dessa 

empresa. Os trabalhos foram acompanhados, ao nível técnico, pela Associação Just a Change e 

contaram com o apoio logístico da JFAN (recolha de lixo proveniente da obra). 
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 Apoio à Empregabilidade 

Acompanhamento de utentes em situação de desemprego e articulação com entidades 

empregadoras na Freguesia. 

AÇÃO / DILIGÊNCIAS JULHO AGOSTO 

Nº Fregueses em Acompanhamento 11 12 

Preparação para Entrevistas 2 1 

Apoio na Elaboração de Curriculum Vitae 1 0 

Articulação com Entidades Empregadoras 22 0 

Reunião com Entidades Empregadoras 2 0 

Total 38 13 

 

 Apoio Social 

Atendimento de fregueses requerentes de apoio social. 
 

AÇÃO / DILIGÊNCIAS JULHO AGOSTO (*) 

Acompanhamento de casos 25 16 

Articulação com Instituições (1) 4 1 

Encaminhamento de casos para SCML (2) 1 1 

Resposta a pedidos de informação 0 2 

Encaminhamento para outras instituições (3) 2 2 

Visitas domiciliárias (4) 9 0 

Pedido de Isenção de Taxas (5) 5 0 

Pedido de adesão à Teleassistência 0 0 

Total 46 22 

(1) Articulação com: SCML; Anadic; CML; Proteção Civil. 

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

(3)  Motivos dos encaminhamentos: Apoio domiciliário. 

(4)  Encaminhamento para: colaboração com a CPCJ; idosa em situação de isolamento social; 

ação coerciva de despejo em colaboração com a CML. 

(5) Isenção de taxas: Colónia FAN-Tástica e FAN 55+. 
 
(*) 

Dados disponíveis até ao dia 30/08/2018. 
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 Atribuição de Apoio Financeiro a Instituições 

Apoio financeiro a entidades com sede na freguesia, que prestem apoio social à comunidade 
local. 

 JULHO AGOSTO 

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES APOIADAS 0 1 

VALOR TOTAL DOS APOIOS 

ATRIBUÍDOS 
0 1.500€ 

ENTIDADES APOIADAS: 

- AASSSP - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO SOCIAL DE SÃO SEBASTIÃO DA PEDREIRA 

 

 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. 
 

 JULHO AGOSTO (*) 

NÚMERO DE INSTITUIÇÕES APOIADAS 2 0 

(1) ENTIDADES APOIADAS: 

- ANADIC – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, INVESTIGAÇÃO E 

COMUNIDADE; 

- ADAS-BR – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DO BAIRRO DO 

REGO/SANTOS. 

(2) TIPO DE APOIO CONCEDIDO: TRANSPORTE; IMPRESSÃO DE MATERIAIS; CEDÊNCIA DO 

PAVILHÃO E POLIDESPORTIVO.  
(*) 

DADOS DISPONÍVEIS ATÉ AO DIA 30/08/2018. 
 

 Cabazes dos Rotários 

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

 

 JULHO AGOSTO 

CONTEÚDO DO CABAZ 

Bolacha Maria (4 pacotes de 200 gr); 1 caixa de cereais 

(375 gr.); 1 garrafa de azeite (750 ml); 1 kg de 

esparguete; 1 kg de Arroz; atum enlatado (900 gr); 12 lt 

de leite. 

NÚMERO DE CABAZES ENTREGUES 2 2 

OBS. Duas famílias beneficiam mensalmente do cabaz. 
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 Colónia FAN-tástica 2018 

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

Decorreu em dois turnos, de 1 a 7 de Julho e de 22 a 28 de Julho. 

 

 
 1º TURNO 2º TURNO 

NÚMERO DE 

CRIANÇAS 
50 50 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Slide; Andar de Burro; Jogo das Fitas; Super Reitora; BTT; 

Matraquilhos Humanos; Assalto ao Castelo; Orientação; Jogos 

Noturnos; Piscina; Arborismo; Jogo das Trocas; Karts; Mega Stop; 

Escalada; Praia; Fogueira Noturna; Caminhada; Sniper; Tiro com 

Arco; Jogos de Equipa; Jantares Temáticos; Jantar de Gala. 

DILIGÊNCIAS: 

- GESTÃO DAS INSCRIÇÕES; 

- REGISTO INFORMÁTICO DOS DADOS DOS PARTICIPANTES; 

- ARTICULAÇÃO COM MONITORA PARA ESCLARECIMENTOS ACERCA DO FUNCIONAMENTO 

DA COLÓNIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES; 

- RESPOSTA A PEDIDOS DE INFORMAÇÃO POR PARTE DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO; 

- ARTICULAÇÃO COM 8QUINTA DA ESCOLA9 PARA ORGANIZAÇÃO DOS MOMENTOS DE 

PARTIDA E CHEGADA DOS PARTICIPANTES, ENVIO DE LISTAGENS DE INSCRITOS, 

CONFIRMAÇÃO DE DADOS RELATIVOS A PROBLEMAS DE SAÚDE/ALERGIAS, INFORMAÇÕES 

SOBRE PERDIDOS E ACHADOS, ETC.; 

- ARTICULAÇÃO COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO 

DAS FOTOGRAFIAS DA COLÓNIA; 

- ACOMPANHAMENTO DOS MOMENTOS DE PARTIDA E CHEGADA DOS PARTICIPANTES; 

- VISITA À QUINTA DA ESCOLA; 

- ELABORAÇÃO E RECOLHA DE QUESTIONÁRIOS DE SATISFAÇÃO, COM CONSEQUENTE 

TRATAMENTO DE DADOS. 
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 Colónia de Férias Sou FAN  

Colónia de férias em regime não residencial, dirigida a crianças e jovens entre os 6 e os 12 

anos. Decorreu em dois turnos, de 2 a 13 de Julho e de 16 a 27 de Julho. 

 
 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 

NÚMERO DE CRIANÇAS 126 84 

ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Praia todas as manhãs, exceto nos dias da ida ao Parque Aquático 

de Santarém e ao Parque <Tempo de Aventura=, em que os dias 
foram inteiramente passados nesses locais. 

Atividades desenvolvidas à tarde: 

 Elaboração de bandeiras e hinos; 

 Museu da Criança; 

 MiniGolfe; 

 Quinta do Zé Pinto e quinta Pedagógica dos Olivais; 

 Rugby; 

 Rodinhas – Parque de Educação Rodoviária; 

 Armazém Aéreo – Acrobacias e atividades circenses; 

 Bounce – Trampolins. 

 

DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 

 Praia: Realização de atividades lúdicas e jogos desportivos; 

 Elaboração de bandeiras e hinos: Construção de uma 

bandeira e hino para identificação de cada grupo; 

 Museu da criança: Visita à exposição <Viagem ao meu 
futuro=, com a realização de atividades lúdicas, musicais e de 
expressão corporal; 

 Quinta do Zé Pinto e Quinta Pedagógica dos Olivais: 

Atividades relacionadas com a vida no campo (conhecer os 

diferentes tipos de cereais e todo o percurso da plantação ao 

consumo; atividades na horta); 

 Quinta Pedagógica dos Olivais: Visita à quinta e realização de 

peddy paper;  

 Armazém Aéreo: Atividades de novo 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 Santarém: Atividades lúdicas no parque aquático; 

 Rodinhas: Atividades lúdicas de segurança rodoviária em 

karts a pedais, jogos de futebol, insufláveis e parque infantil 

com labirinto; 
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 Rugby: Atividades lúdicas e aprendizagem das bases do jogo 

de tag-rugby; 

 Bounce: Atividade realizada em vários tipos de trampolins; 

 Tempo de aventura: Atividades de aventura (slide, tiro com 

arco, zarabatana, escalda, low-ropes) e jogos lúdicos com 

bola. 

 

 

 Colónia de Férias FAN 55+ 

Colónia de férias em regime não residencial, dirigida a recenseados na freguesia com idade 

igual ou superior a 55 anos. 

 

 JULHO AGOSTO 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES A Colónia decorrerá de 3 a 7 de setembro e o número previsto de 

participantes será de 94 seniores. ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

DILIGÊNCIAS PARA A REALIZAÇÃO DA COLÓNIA: 

- PEDIDO DE ORÇAMENTOS PARA ADJUDICAÇÃO DE FORNECIMENTO DE: ALIMENTAÇÃO; 

TRANSPORTES; MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO; SEGUROS; REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES; 

- ELABORAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

- SELEÇÃO DE MONITORES; 

- APOIO ÀS INSCRIÇÕES (ESCLARECIMENTO DO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E 

APOIO À RECEÇÃO DE INSCRIÇÕES); 

- PREPARAÇÃO DE DOCUMENTO DE APOIO ÀS INSCRIÇÕES PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO 

(NORMAS DE ATUAÇÃO, REGRAS E OUTRAS INFORMAÇÕES); 

- CONTROLO DA OCUPAÇÃO DE VAGAS (CONTACTO DE INSCRIÇÕES EM LISTA DE ESPERA 

PARA OCUPAÇÃO DE DESISTÊNCIAS); 

- REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA COLÓNIA COM OS MONITORES; 

- PLANEAMENTO DO PROGRAMA; 

- ARTICULAÇÃO COM DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA 

COLÓNIA E DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE DA FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO DE 

RESPONSABILIDADE; 

- RESPOSTA A PEDIDOS DE INFORMAÇÕES POR PARTE DOS INTERESSADOS; 

- REGISTO INFORMÁTICO DAS INSCRIÇÕES. 
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 Comissão Social de Freguesia de Avenidas Novas 

 

Grupo de parceiros/entidades da freguesia, constituído no âmbito da Rede Social de Lisboa. 

 

 JULHO AGOSTO 

REUNIÕES 4 (1) 1 (2) 

NOVAS ADESÕES DE 

ENTIDADES 

PARCEIRAS 

0 0 

ATIVIDADES 
Preparação da Campanha 8Desconstruir Mitos e Preconceitos 
associados ao Envelhecimento9 do Grupo de Trabalho Pessoas Idosas 

DILIGÊNCIAS 

. Envio de convocatória para reuniões 

. Articulação com os diferentes técnicos da CSF e do CLAS-Lx 

. Envio de Newsletter e e-mails para divulgação de notícias no âmbito 

da Intervenção Social 

. Dinamização das reuniões da CSF e do Subgrupo 8Desconstruir Mitos e 
Preconceitos face ao envelhecimento9 do GT Pessoas Idosas CLAS-Lx 

. Envio de e-mail com documentação de apoio às reuniões  

. Atividade Dia da Partilha – Grupo de Trabalho Pessoa Idosa (CLAS-Lx) 

. Preparação da Campanha: Texto para convites aos participantes na 

Tertúlia; Participação na gravação de imagens a incluir no vídeo 

promocional da Campanha; Texto para o vídeo promocional; Texto de 

divulgação para a Agenda Cultural-Lx; articulação com diferentes 

interlocutores para organização da agenda. 

LEGENDA: 

(1) GRUPO DE TRABALHO FAMÍLIAS, CRIANÇAS E JOVENS DA CSF 

      GRUPO INTERINSTITUCIONAL CRIANÇAS E JOVENS DA CSF 

      SUBGRUPO 8DESCONSTRUIR MITOS E PRECONCEITOS FACE AO ENVELHECIMENTO9 – 

GRUPO DE TRABALHO PESSOAS IDOSAS (CLAS-LX) 

      SUBGRUPO 8COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO9 – GRUPO DE TRABALHO PESSOAS IDOSAS 

(CLAS-LX) 

(2) SUBGRUPO 8DESCONSTRUIR MITOS E PRECONCEITOS FACE AO ENVELHECIMENTO9 – 

GRUPO DE TRABALHO PESSOA IDOSA (CLAS-LX) 
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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Centro (CPCJ) 

 
Colaboração através de um técnico cooptado 5 dias por semana na Comissão Restrita. Existe 
ainda a representação da JFAN, de um técnico, na Comissão Alargada, uma vez por mês. 
 

 JULHO AGOSTO 

NÚMERO DE PROCESSOS ATIVOS 
COM MEDIDA 

3 

NÚMERO DE PROCESSOS 
ARQUIVADOS 

5 5 

COLABORAÇÕES COM OUTRAS CPCJ 3 

 

 EnCantos de Lisboa 

 
Programa dirigido aos cidadãos recenseados na freguesia de Avenidas Novas 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. 
 

 JULHO AGOSTO 

LOCAL DO PASSEIO Palácio de Xabregas --- 

NÚMERO DE PARTICIPANTES 40 --- 

(1) O PROGRAMA DO PASSEIO INCLUIU VISITA GUIADA AO PALÁCIO DE XABREGAS, NO 
PERÍODO DA TARDE. 

 

 

 FAN Clube e Sala de Estudo 

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

 JULHO AGOSTO 

MÉDIA DE 
UTILIZADORES 

DIÁRIOS 
25 15 
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ATIVIDADES 

EXTRAORDINÁRIAS 

<Polícia por um dia=: No 17 de julho, A atividade foi dinamizada 

pela Policia de Segurança Publica, mais especificamente a equipa 

da Escola Segura da Penha de França.  As crianças tiveram a 

oportunidade de vestir as fardas dos polícias; estiveram com os 

agentes na estrada e fiscalizaram os condutores e ainda uma ação 

de sensibilização sobre os perigos dos peões na estrada.  

 

Torneio <Dia de Mandela=: No dia 18 de julho, as crianças e jovens 

do FAN Clube participaram num torneio de Futebol organizado 

pelo Projeto Rotas do Bairro, de modo a comemorar o Dia de 

Mandela. Uma vez que este ano, celebra-se este dia de uma forma 

mais sentida, devido ao centenário do nascimento de "Madiba" 

como carinhosamente conhecido em sinal de respeito e afeto, 

decidimos inspirar as nossas crianças e jovens numa onda de boas 

ações. 

 

Torneio de Futebol: No dia 20 de julho, foi realizado um torneiro 

de futsal com as crianças e jovens do FAN Clube e Rotas do Bairro. 

 

Atividade Fundação Benfica: no dia 26 de julho, as crianças 

participaram numa ação KidFun, promovida pela Fundação Benfica. 

A atividade teve início com um filme com testemunhos de várias 

figuras do Sport Lisboa e Benfica, que abordaram a importância dos 

valores. De seguida, as crianças identificaram os valores e as 

atitudes positivas e negativas no respetivo planeta (o planeta 

Fantástico e o planeta horrível). Depois de aprenderem a 

importância dos valores para a formação cívica, as crianças 

participaram numa atividade desportiva, que se centrou em jogos 

de pares, onde a confiança e o espirito de equipa estiveram bem 

presentes. 

 

Dia dos Avós: No dia 26 de julho, as crianças do FAN Clube e da 

Anadic passaram uma tarde na companhia dos <avós= do projeto 
Chave de Prata. As crianças e os idosos cantaram e tocaram vários 

instrumentos, acompanhados por uma professora de música. 

Depois da atividade de música, as crianças ofereceram aos avós 

postais elaborados pelos próprios. A atividade terminou com um 

lanche.  

 

Piquenique: No dia 1 de agosto, as crianças do FAN Clube 

realizaram um piquenique nos jardins do Campo Grande. Na parte 
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da manhã estiveram a brincar no parque e a jogar jogos 

tradicionais. Após o almoço as crianças jogaram à bola, brincaram 

de forma livre e ainda realizaram jogos de água. 

 

<Guerra de Balões de Agua=: No dia 3 de agosto, as crianças do 

FAN Clube realizaram uma atividade no parque do Bairro do Rego. 

A atividade consistia no jogo do mata, mas em vez de ser com uma 

bola, foi com balões de água.  

 

Insufláveis na Piscina: De 6 a 17 de agosto, as crianças do FAN 

Clube, foram divididas em grupos de 5 a 6 crianças por dia, e foram 

para a piscina do Rego usufruir dos insufláveis.  

 

 Fundo de Emergência Social de Avenidas Novas 

Apoio económico a famílias carenciadas. 

 

 JULHO AGOSTO (*) 

Pontuais Medicação Pontuais Medicação 

NÚMERO DE FREGUESES APOIADOS 3 30 4 30 

VALOR TOTAL DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 905,84€ 968,96 € 1.053,65€ 863,07€ 

(*) 
DADOS DISPONÍVEIS ATÉ AO DIA 30/08/2018. 

 

 Fundo de Emergência Social Lisboa (CML) 

Apoio económico a famílias carenciadas (verba disponibilizada pela CML). 

 

 JULHO AGOSTO 

NÚMERO DE FREGUESES APOIADOS 0 1 

VALOR TOTAL DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 0 425,55€ 
(*) 

DADOS DISPONÍVEIS ATÉ AO DIA 30/08/2018 

 
 Gabinete de Apoio Psicossocial 

Atendimentos de Psicologia a crianças e adultos, na Sede e Clínica Escolar.  

 JULHO AGOSTO (*) 

NÚMERO UTILIZADORES 4 2 

NÚMERO DE CONSULTAS 11 4 

REUNIÕES COM OUTROS TÉCNICOS 0 0 

ATENDIMENTOS A ENC. EDUCAÇÃO 1 0 

RELATÓRIOS 0 0 
(*) 

DADOS DISPONÍVEIS ATÉ AO DIA 30/08/2018. 
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 Papas e fraldas 

Apoio com papas e fraldas a famílias carenciadas. 

 

 JULHO AGOSTO 

CONTEÚDO DO CABAZ 
2 pacote de fraldas 

2 kg de papa 

NÚMERO DE FAMÍLIAS APOIADAS 9 11 

 

 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%. 

 JULHO AGOSTO (*) 

NÚMERO DE PEDIDOS EFETUADOS 2 5 

NÚMERO DE INTERVENÇÕES 2 3 

VALOR TOTAL DAS REPARAÇÕES EFETUADAS 0 35,55€ 
(*) 

DADOS DISPONÍVEIS ATÉ AO DIA 30/08/2018. 
 

 Projetos de Intervenção Social e Comunitária 

 
ROTAS DO BAIRRO  

Projeto Escolhas em parceria com a ANADIC. 

 JULHO AGOSTO 

MÉDIA DE UTILIZADORES 
DIÁRIOS 

50 50 

ATIVIDADES EM PARCERIA 

<Polícia por um dia=; KidFUN; 
Torneio <dia de Mandela=; 
Torneio de futsal; Dia dos 
Avós  

Piquenique no Campo Grande 

REUNIÕES (1) 1 0 

DILIGÊNCIAS (2) 

- Apoio ao fornecimento de material de limpeza e 
escritório 
- Envio de convocatória para reuniões 
- Envio de Plano Mensal de Atividades para parceiros 
(para aprovação) e Equipa do Programa Escolhas 
- Apoio Informático 
- Apreciação do Relatório Intercalar 
- Atualização de Seguro 

LEGENDA: 
(1) REUNIÃO DE CONSÓRCIO PARA AVALIAÇÃO INTERCALAR DO PROJETO 
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PORTAS ABERTAS  

Projeto do Programa BIP/ZIP em parceria com a ANADIC. 

 

 JULHO AGOSTO 

PARTICIPANTES NO 
PROJETO 

80 80 

ATIVIDADES EM 
PARCERIA 

Porta Missionária – Passeio de 
Barco pelo Tejo 

-- 

REUNIÕES (1) 1 0 

DILIGÊNCIAS (2) 

- Apoio na divulgação da Feira da Saúde 
- Apoio no transporte de idosos participantes na Feira da 
Saúde 
- Sinalização de idosos isolados 
- Apreciação de II Relatório de Avaliação do Projeto 

LEGENDA:  
(1) REUNIÃO DE CONSÓRCIO 

 

 

 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 Santa Casa 
Misericórdia de Lisboa. No decorrer dos meses de julho e agosto foram realizados quatro 
momentos de entrega de cabazes nas instalações da JFAN. 

 

 

 


