
 

1 

 

   

 

 

 

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 outubro, novembro e 

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

 

Lisboa, 10 de dezembro 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 outubro a dezembro de 2018, o Gabinete de Comunicação da Junta de 

Freguesia de Avenidas Novas salienta como principais ações: 

 Gestão diária dos conteúdos dos meios digitais da Junta de Freguesia: Site, Facebook, 

Instagram e Newsletter. 

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

o 5º aniversário da Junta de Freguesia de Avenidas Novas; 

o Exposição de pintura e escultura <Percursos Formais e Cromáticos=; 

o Início do ano letivo desportivo com novos horários e preços; 

o Escolinha de badminton, voleibol e futsal;  

o Aulas de bicicleta aos alunos das Escolas Básicas Mestre Arnaldo Louro de 

Almeida e de São Sebastião da Pedreira;  

o Nova delegação da Junta de Freguesia no Mercado de Santos ao Rego; 

o Nova aula de Fitness On Water; 

o Conservação de passadeiras no Alto do Parque;  

o Controlo da lagarta processionária do pinheiro;  

o Concurso público para prestação de serviços; 

o Mercado no Bairro (Campo Pequeno); 

o Concerto no Salão Nobre do Quinteto Atacama (Chile);  

o Exposição de pintura <Espelhismos=;  

o Exposição fotográfica <Fotografias de Uma Vida=; 
o Dia da Mobilidade com a Associação Salvador nos estabelecimentos/entidades 

Celeiro, Auchan, Ordem dos Contabilistas Certificados e Palácio Galveias;  

o Aula Aberta de Introdução à Proteção Civil;  

o Início do ano letivo da Academia Sénior na sede da Junta de Freguesia; 

o Aula Aberta sobre Diabetes; 

o Visita dos alunos da Academia Sénior ao Palácio Bordalo Pinheiro;  

o EnCantos de Lisboa - Igrejas de São Vicente e Menino de Deus, Palácio da 

Mitra, Palácio do Correio-Mor e Palácio da Azurara; 

o Passeio sénior à Quinta da Bacalhôa; 

o Entrega de cabazes de Natal ; 
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o Workshop de comunicação para o IPSS;  

o Distribuição de bens alimentares da Rede de Responsabilidade Social;  

o Ação de prevenção para o Furacão Leslie;  

o Formação em Primeiros Socorros.  

 Conceção gráfica de cartazes: 

o Exposição de pintura e escultura <Percursos Formais e Cromáticos=; 

o Passeio sénior à Quinta da Bacalhôa; 

o Nova aula de Fitness on Water; 

o Mercado no Bairro (Campo Pequeno); 

o Aula Aberta de Introdução à Proteção Civil; 

o Aula Aberta sobre Diabetes; 

o EnCantos de Lisboa - Igrejas de São Vicente e Menino de Deus, Palácio da 

Mitra, Palácio do Correio-Mor e Palácio da Azurara; 

o Escolinha de badminton, voleibol e futsal; 

o Exposição fotográfica <Fotografias de Uma Vida=; 

o Entrega de cabazes de Natal;  

o Concerto no Salão Nobre do Quinteto Atacama (Chile);  

o Exposição de pintura <Espelhismos=. 

 Produção e realização de 6 vídeos sobre o 1º ano de mandato do Executivo; 

 Produção e realização de vídeos sobre os rastreios VIH, o Furação Leslie; o Bairro a 

Bairro - Rua a Rua, uma Freguesia cada vez mais sua (Alto do Parque); 

 Realização de diretos para o Facebook: iniciativa Salvador e Mercado no Bairro. 

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

recolha de lixo, problemas de abastecimento de água, tolerâncias de ponto, avisos 

meteorológicos e medidas preventivas face às temperaturas elevadas, e tarifas sociais 

de eletricidade e gás;  

 Divulgação das intervenções no Espaço Público: manutenção da calçada junto à 

Estação de Entrecampos e no Alto do Parque e nivelamento de lancis;  

 Divulgação das intervenções na Educação: comemorações do Dia do Agrupamento na 

Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, Magusto nas Escolas Básicas Mestre 

Arnaldo Louro de Almeida e de São Sebastião da Pedreira;  

 Divulgação das intervenções realizadas pela equipa da Higiene Urbana: limpeza na 

Escola Básica de São Sebastião da Pedreira e trabalhos de varredura;  

 Divulgação das intervenções nos Espaços Verdes: podas de levantamento de copa no 

Alto do Parque e manutenção de canteiros na Avenida Álvaro Pais; 

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

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

 Divulgação de intervenções da CML: instalação das trotinetes Lime, 11ª Edição do 

Orçamento Participativo de Lisboa, formação sobre Lisboa a Compostar - Uma Forma 

de Reciclar, recolha de lixo volumoso, comemoração do centenário da Grande Guerra 
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com a plantação de 3 Árvores na Rua Cardeal Mercier, sessão de esclarecimento sobre 

o Orçamento Participativo, e novos postos de estacionamento de biciletas;  

 Divulgação de Iniciativas em parceria com outras entidades: concurso Culturgest; 

rastreios cognitivos com a Fundação São João de Deus, e rastreios VIH com o GAT - 

Grupo de Ativistas em Tratamento;  

 Elaboração dos conteúdos para as edições de outubro, novembro e dezembro do 

Jornal de Lisboa. 

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

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

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

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

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

Copas. 

 

CULTURA  

A Freguesia de Avenidas Novas, assinalou no dia 29 de setembro o seu quinto aniversário. De 

portas abertas, recebeu moradores e visitantes no Salão Nobre, com uma exposição de pintura 

e escultura do artista plástico açoriano Luís Guilherme Teves. Ao longo da tarde, Bebé, Yvette 

Centeno e Manuela Loureiro foram homenageados e o Coro da Academia Sénior das Avenidas 

Novas atuou, num evento acompanhado por um Porto de Honra. 

Nos dias 9 e 10 de outubro, realizou-se no passeio do Campo Pequeno, mais um Mercado no 

Bairro, que é cada vez mais apreciado pelos moradores e por quem trabalha nas Avenidas 

Novas, pela diversidade e qualidade dos produtos e artesãos presentes, sendo ainda um local 

onde as pessoas se encontram, conversam e trocam experiências. 

No dia 26 de outubro, colocámos mais um selo de acessibilidade para pessoas com mobilidade 

reduzida, desta vez no Palácio Galveias, por cumprir os requisitos necessários. 

De 29 de outubro até 6 de novembro, esteve presente no Salão Nobre da Junta de Freguesia, 

uma exposição de fotografia do fotógrafo amador Carlos Gordalina, Coronel na reserva e 

residente nas Avenidas Novas. Foi uma exposição de fotografias tiradas durante a guerra 

colonial, onde esteve destacado em serviço.  

No dia 12 de novembro, colocámos mais um selo de acessibilidade a pessoas com mobilidade 

reduzida, desta vez na Ordem dos Contabilistas Certificados, que contou entre outros, com as 

presenças da Senhora Presidente da Junta de Freguesia e da Bastonária da OCC. 
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Nos dias 13 e 14 de novembro, decorreu mais um Mercado no Bairro no passeio do Campo 

Pequeno. 

No dia 4 de dezembro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, realizou-se um concerto de 

música chilena com o Quinteto Atacama, uma parceria da Junta de Freguesia com Associação 

de Chilenos em Portugal. 

De 6 a 21 de dezembro, está a decorrer uma exposição de pintura no Salão Nobre da Junta de 

Freguesia, da artista plástica Carmen Plou, espanhola de nascimento e residente nas Avenidas 

Novas desde jovem. 

De 11 a 14 de dezembro, irá decorrer mais um Mercado no Bairro no passeio do Campo 

Pequeno, para que os residentes e trabalhadores das Avenidas Novas possam, mais uma vez, 

conviver e fazerem as suas compras de Natal. 

 

DESPORTO  

Com o início da nova época desportiva, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas realizou a 

semana desportiva. Esta semana consisitiu numa ação destinada a sensibilizar a população 

para a importância da atividade desportiva regular. Para o efeito, foram disponibilizadas a 

título gratuito toda a oferta desportiva existente no Complexo Desportivo da Junta de 

Freguesia. Pretendeu-se também, publicitar a oferta existente e fidelizar novos clientes. 

Contou com uma participação muito efetiva, tendo a nova atividade disponibilizada, FOW 

(Fitness On Water), obtido grande sucesso.   

O mês de novembro foi destinado à organização de mais uma edição dos Jogos da Cidade - 

Olisipíadas, com participação em diferentes atividades, desde reuniões preparatórias, à 

preparação das instalações e, inclusivé, à participação em grupos de trabalho para elaboração 

dos documentos e da constituição de equipas.  

No sentido de dar continuidade ao projeto piloto de ciclismo curricular na Escola Básica Mestre 

Arnaldo Louro de Almeida que se realizou no ano passado, a Junta de Freguesia executou este 

ano uma nova edição desse projeto curricular. Desta vez contou com a participação de 12 

turmas, 8 da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida e 4 da Escola Básica de São 

Sebastião da Pedreira, abrangendo assim cerca de 240 alunos.  

À semelhança da edição piloto, este projeto obteve sucessos assinaláveis junto da comunidade 

estudantil. Desde encarregados de educação, a alunos, a professores e coordenadores do 

agrupamento escolar, todos estes agentes assinalaram a utilidade e relevância do projeto. 
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Conseguiu-se assim, oferecer um contributo assinalável para a formação pedagógica e 

desenvolvimento pessoal das crianças, através da promoção da saúde e bem estar, por via da 

prática desportiva, estimulando de forma indireta as possibilidade de crescimento para as 

alternativas de mobilidade leve, uma vez que findas as aulas, muitos dos alunos já disporão 

das competências necessárias para a escolha da bicicleta como meio de mobilidade.   

Em conjunto com a CML, foram realizadas um conjunto de acções inspetivas às instalações 

desportivas da Junta de Freguesia, no sentido de aferir o estado de conservação dos 

equipamentos, de forma a garantir que os mesmos apresentem as melhores condições, 

adequadas à sua utilização. 

 

LICENCIAMENTOS  

No último trimestre do ano 2018, o Serviço de Fiscalização da Junta de Freguesia de Avenidas 

Novas desempenhou um conjunto muito diversificado de atividades, desde a realização de 

ações de sensibilização junto dos comerciantes, direcionadas a alertar para a importância do 

licenciamento das ocupações de via pública, à realização de ações de fiscalização a 

estabelecimentos e ao tratamento administrativo de processos.  

No último trimestre, comparativamente ao mesmo período de tempo do ano 2017, verificou-

se um acréscimo significativo do conjunto de trabalho administrativo, fruto da regularização 

de muitas situações de irregularidade, (no quadro infra consta a evolução do número de 

processos). 

MÊS 
Nº PROCESSOS  

2017 
Nº PROCESSOS 

2018 
DIFERENÇA 
2017 / 2018 

OUTUBRO 54 85 31 

NOVEMBRO 64 96 32 

DEZEMBRO 68 12 (até 5/12) n.a. 

Perante os dados apresentados no quadro acima indicado e na impossibilidade de obtenção de 

resultados totais relativamente ao mês de dezembro, podemos afirmar que entre os meses de 

outubro e novembro, tendo por referência o ano de 2017, verificou-se um acréscimo de 63 

processos de licenciamento que deram entrada nesta Junta de Freguesia. 

Este acréscimo de processos de licenciamento deve-se em parte à atuação eficaz do Serviço de 

Fiscalização, no sentido de procurar abranger o maior número de estabelecimentos em 

exercício de atividade no espaço territorial da freguesia. 
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Para tal, desde maio de 2018, têm sido levadas a cabo quase diariamente e de forma 

concertada um conjunto de ações de fiscalização. Com estas ações visa-se não só informar os 

responsáveis pelos estabelecimentos cujos licenciamentos se encontram a terminar, como 

também exercer um controlo preventivo eficaz nos estabelecimentos que à data destas ações 

de fiscalização já apresentam o licenciamento fora de validade e, inclusivé, notificar para a 

regularização de diversas situações e processos que nunca haviam licenciado as suas 

ocupações de via pública. 

No decorrer do último trimestre, o Serviço de Fiscalização já detetou 61 estabelecimentos sem 

licenciamento (valor obtido através dos relatórios mensais de outubro, novembro e dezembro, 

que ainda não está concluído). 

Neste último trimestre (de outubro a 5 de dezembro de 2018) já deram entrada nesta Junta de 

Freguesia 193 processos de licenciamento. 

Importa referir que destes 193 processos, 88 resultaram das ações de fiscalização levadas a 

efeito por este serviço. 

Os restantes 105 processos foram registados por iniciativa própria dos requerentes, ou seja, 

sem a intervenção direta do Serviço de Fiscalização.  

Deste modo, podemos concluir em termos percentuais, que 45,5% do valor total do último 

trimestre, em termos de entradas de processos, deveram-se às ações de fiscalização realizadas 

por este serviço. 

Importa igualmente referir, que em alguns casos, e em virtude da resposta por parte dos 

comerciantes não ser a mais célere no que respeita à regularização da sua situação, verifica-se 

necessário levar a efeito novas ações de fiscalização (duas/três ações de fiscalização ao mesmo 

estabelecimento). 

Contudo, podemos considerar que estes casos não caracterizam a maioria dos comerciantes, 

até porque, no decorrer do último trimestre, em apenas uma ação se revelou necessária a 

colaboração conjunta da Polícia Municipal de Lisboa. O que é bem demonstrativo da cultura 

cívica e colaborativa que se tem procurado dinamizar em conjunto com os comerciantes.  

Para além de todas estas atividades e procedimentos em termos de fiscalização, este serviço 

tem colaborado de forma abrangente com os demais serviços existentes da Junta de 

Freguesia, especialmente com a área da Proteção Civil, no acompanhamento do Mercado de 

Santos ao Rego e com o pelouro do Espaço Público, em particular, nas questões relacionadas 

com intervenções necessárias em espaço e equipamentos públicos.  
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Fruto da necessidade de capacitação profissional da área dos Licenciamentos deste Junta de 

Freguesia, realizou-se uma ação de formação, subordinada ao tema Licenciamento dos 

Recintos Itinerantes e Improvisados. 

 

EDUCAÇÃO 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas continuou a apoiar a manutenção das Escolas Básicas 

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

No âmbito da Academia Sénior das Avenidas Novas, iniciou-se um ciclo de Aulas Abertas, com 

abertura ao público, sobre Proteção Civil. A primeira, que se realizou no dia 19 de outubro, 

teve como tema a Introdução à Proteção Civil.   

No dia 31 de outubro, a Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida apresentou a peça de 

teatro <Marquesa de Alorna, Uma Mulher Para Além do Seu Tempo=, que decorreu no âmbito 
das comemorações do Dia do Agrupamento. A peça, com guião, encenação e música de Ana 

Luísa Pires, teve cenários de Isabel Madureira e de Fátima Filipe. A criação desta peça teve 

como objectivo ser uma forma de inspiração para os mais novos na procura do conhecimento 

e no necessário e saudável questionamento do mesmo.  

No dia 9 de novembro, a festa do popular Magusto também aconteceu nas escolas da nossa 

freguesia. Foi nas Escolas Básicas Mestre Arnaldo Louro de Almeida e de São Sebastião da 

Pedreira, que as crianças tiveram a oportunidade de mostrar algumas das suas atividades e de 

se divertirem nesta festa da castanha. A Presidente da Junta de Freguesia Ana Gaspar marcou 

presença, acompanhada pelo Tesoureiro José Maria Escarameia.  

No dia 16 de novembro, alguns alunos da Academia Sénior das Avenidas Novas, mais 

precisamente 39, inscritos no programa de Museologia, visitaram o Museu do Palácio Bordalo 

Pinheiro, situado no Campo Grande. Estas visitas, realizadas uma vez por mês no âmbito do 

programa de Museologia, são um sucesso para os alunos e a Junta de Freguesia tem orgulho 

em fazer parte do mesmo. Para dezembro, já está agendada a próxima visita, desta feita, ao 

Museu do Traje.  

No dia 23 de novembro, realizou-se mais uma Aula Aberta na Academia Sénior, com abertura  

ao público, desta vez, sobre o tema diabetes. A diabetes é uma realidade para um grupo 

significativo de pessoas de todas as idades e daí a pertinência de uma Aula Aberta sobre o 

tema. A presença de uma enfermeira especialista permitiu uma informação bastante 

pormenorizada, quer sobre a prevenção, como sobre os cuidados a ter depois de adquirida a 

doença nas suas diversas tipologias.  
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Porque desporto é também educação, foram reunidos os esforços destes pelouros e 

surpreenderam-se cerca de 240 crianças das Escolas Básicas de São Sebastião da Pedreira e 

Mestre Arnaldo Louro de Almeida. Assim, a Escola Clube de Ciclismo de Lisboa Coelhinhos 

(ECCLx) e a Junta de Freguesia, organizaram um projeto de ciclismo curricular com o objetivo 

de educar as crianças para uma mobilidade mais saudável e sustentável. O transporte por 

bicicleta na cidade é cada vez mais uma realidade para todas as gerações, e no futuro será 

ainda mais, daí a importância de a saber conduzir. Não queremos deixar de fora nenhuma 

criança da nossa freguesia. As crianças são o nosso futuro com memória. O momento nas 

escolas contou com as presenças da Presidente da Junta de Freguesia Ana Gaspar e do Vogal 

Pedro Anastácio. 

A fase de apresentação de propostas para o Orçamento Participativo de Lisboa 2018/2019 

encontra-se a decorrer até ao dia 14 de Dezembro. Neste âmbito e com o intuito de 

sensibilizar para todo o potencial e abrangência deste processo participativo, assim como de 

informar sobre os procedimentos necessários para a apresentação de propostas ao Orçamento 

Participativo, a Academia Sénior das Avenidas Novas e a Câmara Municipal de Lisboa 

organizaram em conjunto uma Sessão de Participação, para o dia 7 de dezembro, nas 

instalações da Junta de Freguesia. Posteriormente, as propostas entregues, sendo elegíveis, 

serão adaptadas a Projetos para serem sujeitas a votação.   

 

SAÚDE 

Nos dias 7, 14 e 21 de novembro, a Junta de Freguesia associou-se à Fundação São João de 

Deus e realizou rastreios cognitivos, nas instalações da sua sede.  

Com início a 27 de novembro, decorreu  durante três dias mais uma iniciativa do GAT – Grupo 

de Ativistas em Tratamentos, desta vez, com rastreios de VIH e hepatites. Estes rastreios 

aconteceram junto à Estação de Entrecampos e contaram, no início da ação, com a presença 

da Presidente da Junta de Freguesia, Ana Gaspar. Nesta iniciativa foram também 

disponibilizados preservativos e distribuídos diversos materiais informativos.  

 

ESPAÇO PÚBLICO, URBANISMO E AMBIENTE 

O ISA – Instituto Superior de Agronomia, dirigiu-se à Junta de Freguesia de Avenidas Novas 

com uma proposta de realização de trabalhos académicos em diversos Espaços Verdes do 

nosso território. A proposta foi bem recebida e escolheram-se, como áreas de estudo, os 
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quatro jardins mais representativos da Freguesia, que constituem também importantes 

desafios para os alunos: Jardim Amélia Carvalheira, Jardim do Arco do Cego, Jardim da Rua 

Filipe da Mata e Jardim Marquês de Marialva, no Campo Pequeno.  

A 25 de setembro realizou-se uma visita guiada aos quatro espaços, acompanhada pela Vogal 

do Executivo com os pelouros do Espaço Público, Urbanismo e Ambiente e, um mês depois, a 

25 de outubro, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, realizou-se a primeira apresentação dos 

trabalhos dos alunos, versando a fase de análise e de diagnóstico. A última apresentação, onde 

serão reveladas as propostas académicas, ficou agendada para o final de Janeiro, numa sessão 

pública a divulgar oportunamente.   

A Junta de Freguesia associou-se ainda a mais duas iniciativas que considerou de grande 

importância, nesta área dos Espaços Verdes: 

 Projeto 100 Anos, 100 Árvores 

No âmbito das comemorações do centenário da Grande Guerra, a Associação Lisboa 

Verde promove, desde 2014 (centenário do início da guerra), o Projeto 100 Anos, 100 

Árvores, cuja missão é a de <homenagear todos aqueles que participaram na Grande 
Guerra, recordando o envolvimento dos portugueses no conflito=. A homenagem 
materializa-se através da plantação de 100 árvores. As plantações têm ocorrido em 

dias que celebram o centenário de datas importantes do conflito ou em locais com 

toponímia relacionada com o mesmo. A Junta de Freguesia de Avenidas Novas 

associou-se a esta iniciativa, promovendo a plantação de três árvores da espécie 

<liquidâmbar= num canteiro existente na Rua Cardeal Mercier, em referência a Désiré-

Joseph Mercier (1851-1926), um importante e convicto defensor da resistência belga à 

ocupação alemã de 1914. A plantação, que contou com o apoio da Câmara Municipal 

de Lisboa, e à qual os Vizinhos das Avenidas Novas também se associaram, teve lugar 

no dia 23 de novembro de 2018, pelas 11h00, dia em que se celebrava o centenário do 

regresso dos primeiros combatentes a Portugal. 

 25º Aniversário da Culturgest 

Assinalando o seu 25º aniversário e celebrando as várias comunidades às quais 

pertence, a Culturgest - Fundação CGD, desenvolveu um projeto participativo para a 

criação, desenvolvimento e manutenção de 25 espaços verdes na zona envolvente do 

Edifício Sede da Caixa Geral de Depósitos. O objetivo é que diversas associações, 

instituições, escolas, empresas ou até grupos de amigos se possam inscrever para 

adotar, criar e manter um destes espaços até ao próximo verão, altura em que mudará 

de mãos. As inscrições decorrem até ao dia 16 de dezembro e, posteriormente, 

avançar-se-á para a seleção dos grupos e atribuição do espaço verde a cada um. Nessa 
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altura, e sob a orientação técnica e apoio logístico dos diversos parceiros da iniciativa 

serão definidos os projetos a realizar em cada espaço, para depois serem postos em 

prática. A Junta de Freguesia cedeu alguns dos 25 espaços que integram a iniciativa e 

colaborou na divulgação da mesma. 

Ainda na área dos Espaços Verdes, a Junta de Freguesia, por falta de meios próprios humanos 

e mecânicos, tem de garantir a manutenção de Espaços Verdes e Arvoredo através da 

contratação de serviços a empresas especializadas nessas tarefas. Nesse sentido, decidiu 

integrar na equipa uma Arquiteta Paisagista que, entre as várias funções a desempenhar, se 

encontra a fiscalizar o trabalho dessas empresas, e a garantir que o serviço das mesmas 

cumpre com os critérios e exigências definidos pela Junta de Freguesia. 

No âmbito do referido no parágrafo anterior, a Junta de Freguesia preparou e lançou um 

concurso público para a contratação da prestação de serviços de manutenção de espaços 

verdes para o ano de 2019, estando nesta fase a decorrer a análise das propostas recebidas. 

Em simultâneo, desenvolveram-se também os procedimentos para a realização de 

intervenções de podas no arvoredo, cumprindo o previsto para o ano de 2018 no Plano de 

Podas do mandato. As intervenções ocorrerão durante a segunda quinzena do mês de 

dezembro, em diversas ruas da freguesia, num total de cerca de 560 árvores. 

Em resposta a inúmeras reclamações recebidas acerca da incorreta utilização dos espaços 

verdes, ou porque aparecem vandalizados, ou cheios de dejetos caninos, etc., a Junta de 

Freguesia decidiu avançar para a colocação de placas informativas em todas as áreas 

ajardinadas da freguesia, com regras de utilização e coimas previstas, procurando sensibilizar 

as pessoas para a necessidade do respeito e cuidado que todos devemos ter na relação com os 

espaços que usamos e que são de todos. Foi desenvolvido o desenho gráfico da placa e 

estamos nesta fase a aguardar orçamentos para avançar com a produção das mesmas.  

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

freguesia, nesta altura do ano com maior impacto devido à queda da folha.   

Relativamente ao Espaço Público, arrancaram os trabalhos de remoção da totalidade de 

pilaretes de cimento existentes na freguesia (cerca de 2300). No seguimento da estratégia de 

melhoria das acessibilidades no Espaço Público, este é um dos projetos de maior relevância 

programado para o presente mandato e executado em colaboração direta com a Câmara 

Municipal de Lisboa, num acordo que estabelece que toda a mão-de-obra e fornecimento de 

pedras da calçada e areão, fica a cargo do município, e a Junta de Freguesia fornece os 

pilaretes metálicos para substituição.    

Nesta primeira fase de trabalhos, apenas de fará a remoção dos pilaretes que não precisam de 

ser substituídos (cerca de 80% dos casos) tendo-se já cumprido mais de um terço desta tarefa. 
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Numa fase posterior, serão removidos os pilaretes que precisam de ser substituídos por 

pilaretes novos metálicos. Para esse efeito, a Junta de Freguesia já deu início ao procedimento 

para a aquisição de 450 pilaretes metálicos, que vão ser colocados no lugar dos 20% de 

pilaretes de cimento, identificados como para remover com substituição.   

Iniciou-se também um procedimento para aquisição de balizadores com bandas reflectoras, 

que se colocam, em geral, em zonas de estacionamento, ou para garantir acessos a garagens, 

uma vez que a Junta de Freguesia não dispunha de nenhum destes elementos em stock e é sua 

competência substituí-los quando são danificados. Fez-se uma análise ao mercado e percebeu-

se que era economicamente mais vantajoso, a aquisição de elementos flexíveis, que podem 

ser dobrados pelos veículos quando estes chocam com os mesmos, recuperando de seguida a 

sua forma original.  

A Junta de Freguesia solicitou diversas vezes à CML a reparação de hidrantes danificados na 

nossa Freguesia (uma competência do município), reencaminhando múltiplas reclamações dos 

nossos vizinhos e vizinhas, como por exemplo o da Avenida Júlio Dinis nº 14 e o da Rua D. 

Francisco Manuel de Melo nº 15. Em Setembro, a CML informou a Junta de que estava a ser 

preparado um procedimento concursal para a reparação de uma série de marcos de incêndio 

na cidade, sob a coordenação do Regimento de Sapadores Bombeiros e que a previsão de 

início dos trabalhos era para novembro de 2018, data que não foi cumprida.  

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

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

substituição de pilaretes.  

No que respeita a Espaços de Jogo e Recreio foram mantidas as ações mensais de fiscalização e 

manutenção preventiva em todos os Parques Infantis da Freguesia e iniciado o procedimento 

para a contratação deste serviço para o ano de 2019.  

Foi também realizado o desenho de novas placas informativas dos Parques Infantis, para 

substituir as existentes, com a inclusão de regras de utilização dos mesmos que procurem 

evitar alguns comportamentos indesejáveis que se verificam atualmente, como a utilização dos 

espaços por cães e por adolescentes. Decorre atualmente o pedido de orçamentos para a 

aquisição destas placas.  

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= 159 143 10 6 

Presencial 31 26 2 3 

Telefone 16 15 0 1 

TOTAL 235 202 17 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 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 235 202 17 16 

  100% 86% 7% 7% 

 

 

 

 



 

14 

 

Reclamações no Espaço Público e Espaços Verdes 

2018 (de 1 de Janeiro a 17 de Dezembro) 

Origem Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-Mail / Facebook / Site 231 155 34 42 

Portal Na Minha Rua 530 332 79 119 

Presencial 150 97 27 26 

Telefone 128 97 20 11 

TOTAL 1039 681 160 198 

Área de Intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 320 188 82 50 

Mobiliário Urbano 13 3 4 6 

Parques Infantis 35 24 11 0 

Pavimento Pedonal 450 362 42 46 

Pilaretes 132 87 17 28 

Placas Toponímicas 6 1 2 3 

Urbanismo 10 10 0 0 

Outros 73 6 1 66 

TOTAL 1039 681 159 199 

  100% 66% 15% 19% 

 

FINANÇAS, APROVISIONAMENTO, PATRIMÓNIO E RECURSOS HUMANOS   

A atividade da área financeira incidiu nas seguintes acções: 

 Controlo do fecho das contas a 30 de novembro, com todas as implicações 

inerentes, que passaram por assegurar que todas as transacções materialmente 

significativas ocorridas durante esse período, estão devidamente registadas. 
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Previsão de qual será o desempenho global da Junta de Freguesia no corrente ano, 

face ao inicialmente orçamentado. 

 Coordenação, preparação e análise dos relatórios financeiros referentes aos meses 

de outubro, novembro e dezembro, de modo a que seja prestada internamente, 

informação fiável, relativa às áreas Financeira, de Pessoal e de Aprovisionamento. 

Criação de novos mapas que quantificam os dados e permitem acompanhar a 

evolução mensal e acumulada destas áreas, sendo que, os destinatários desta 

informação, serão, naturalmente, os membros do Executivo. 

 Análise dos resultados dos primeiros nove meses de 2018, para daí acompanhar e 

perspetivar o grau de execução orçamental do corrente ano. Revisão do histórico 

desse período, que servirá de base de cálculo ao orçamento de 2019. 

 Acompanhamento da qualidade do Serviço de Aprovisionamento, de modo a 

tornar a sua prestação o mais adequado possível ao normal funcionamento da 

Junta de Freguesia. Queremos crer que a breve prazo, o seu desempenho estará 

acima da média. 

 Preparação do orçamento para o próximo ano. Trata-se de um exercício, que 

embora conhecido, implica cumprir um conjunto de regras para se calcular a 

receita, nos termos definidos na lei. Depois, é necessário estimar a probabilidade 

da despesa total, i.é., a despesa corrente mais a despesa de capital. Esta 1ª versão 

é discutida com os demais membros do Executivo, para que desse modo se chegue 

à versão definitiva. Posteriormente, será enviada a todos os Eleitos para sua 

análise e apreciação. A fase seguinte, será a preparação para a defesa do 

orçamento na Assembleia de Freguesia e conseguir a sua aprovação. 

 

 

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. 

Foi adquirida uma viatura eléctrica de apoio à remoção de papeleiras, conforme previsto no 

plano de acção para o ano de 2018. 
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Foram igualmente adquiridos 60 contentores de apoio à varredura, assim como alguns 

acessórios e ferramentas para o exercício da lavagem de ruas. 

Deu-se continuidade ao circuito de lavagens de acordo com o planeamento realizado, até 

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

Em virtude das condições climatéricas sazonais, típicas da estação do outono, este é o período 

onde se verifica um maior adensamento da queda da folha, levando por isso a que se 

direccionem esforços para varredura dos arruamentos e para a limpeza/desentupimento de 

sarjetas. Apesar desta última função ter sido acautelada ainda no período do verão, as nossas 

brigadas de coletores e sarjetas procuram realizar a manutenção desta limpeza 

reiteradamente, de modo a que se garanta o correto escoamento de águas.  

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: 

 Caminhada Clube Portugal Telecom, no Parque Eduardo VII, no dia 28 de setembro; 

 Concentração da Associação Solidariedade Imigrante em frente aos serviços do SEF, na 

Avenida António Augusto de Aguiar, no dia 1 de outubro; 

 Concentração sindical em frente ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, 

na Avenida Barbosa du Bocage, no dia 3 de outubro; 

 Vigília sindical em frente ao Ministério da Saúde, na Avenida João Crisóstomo, no dia 

15 de outubro; 

 Manifestação do Campo Pequeno à Avenida João Crisóstomo, no dia 19 de outubro; 

 Armistício da Primeira Grande Guerra Mundial, na Alameda Edgar Cardoso, de 2 a 5 de 

novembro; 

 Wonderland Lisboa 2018, no Parque Eduardo VII, de 1 de dezembro a 1 de janeiro de 

2019. 

 

 

INTERVENÇÃO SOCIAL 

Durante o período a que se reporta a presente Informação, os serviços afetos à Intervenção 

Social mantiveram a sua atividade normal, nos termos e com o âmbito que se descreve nos 

quadros seguintes.  

Ao nível das atividades destinadas à população sénior, destacam-se a organização da Colónia 

Fan 55+, que decorreu no mês de setembro e contou com 94 participantes, inseridos num 

programa que contou com idas à praia e atividades lúdico-culturais diárias. 
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Foi realizado mais um Passeio Social Sénior, compreendendo desta vez uma visita ao Palácio 

da Bacalhôa e foi dada continuidade, como previsto, ao programa EnCantos de Lisboa, através 

de visitas culturais mensais, destinadas a vizinhos com idade superior a 55 anos.  

No mês de novembro foram ainda realizados rastreios cognitivos a esta população, nas 

instalações da Junta de Freguesia, em parceria com a Fundação São João de Deus. 

No âmbito das ações de auscultação das partes interessadas da Freguesia, foi realizado mais 

um encontro do Grupo Consultivo Sénior e ainda um outro que juntou as entidades que 

compõem a Comissão Social de Freguesia. Ambos os encontros tiveram por finalidade a 

realização de um balanço da atividade desenvolvida pelos serviços da Intervenção Social da 

Junta de Freguesia de Avenidas Novas no ano de 2018, bem como a apresentação de ideias e 

expetativas para o ano de 2019. 

Ao nível da formação, foi dada continuidade à organização de encontros formativos dirigidos 

às associações e IPSS da Freguesia, encontros aos quais se juntaram sempre, também, 

elementos da equipa da Intervenção Social.  

Também a Rede de Responsabilidade Social das Avenidas Novas, criada no decurso do ano que 

agora finda, foi alvo de desenvolvimento, tendo o número de entidades aderentes vindo a 

aumentar.  

Em novembro, foi realizada uma campanha de recolha de bens alimentares e de higiene, cujos 

resultados, que se expõem nos quadros seguintes, excederam largamente as expetativas 

iniciais. A recolha e transporte dos bens angariados contou com a colaboração de jovens 

voluntários da Freguesia. Paralelamente ao decurso desta campanha, foram encetados 

contactos com uma empresa do ramo farmacêutico que disponibilizou às associações da 

Freguesia cerca de 3000 produtos de higiene pessoal, que foram já distribuídos e entregues a 

várias associações que para tal demonstraram interesse e necessidade.  

Também durante o mês de novembro, foi solicitada à Junta de Freguesia, ajuda para 

identificação de entidades dispostas a apoiar o lançamento de um projeto musical destinado a 

jovens em risco de exclusão.  

Contactadas algumas entidades, foi possível obter o apoio financeiro do Rotary Club Oeste e 

da Associação Boa Vizinhança, graças a quem foi possível adquirir vários tambores, djembês e 

guitarras. 

 
 

 Apoio à Empregabilidade 

Na sequência dos contactos realizados junto de entidades empregadoras existentes na 

freguesia, a Junta de Freguesia começou já a receber ofertas de emprego vindas de empresas 
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que aceitaram envolver ou dar preferência a desempregados residentes nas Avenidas Novas. 

Alguns desses desempregados foram já, à data da elaboração da presente Informação, 

chamados para entrevistas de seleção. 

 Apoio Social 
 

Atendimento de fregueses requerentes de apoio social. 
 

AÇÃO / DILIGÊNCIAS      SETEMBRO    OUTUBRO  NOVEMBRO 

Acompanhamento de casos 14 18 14 

Articulação com Instituições (1) 2 2 4 

Encaminhamento de casos para SCML (2) 3 3 4 

Resposta a pedidos de informação 2 1 0 

Encaminhamento para outras instituições (3) 2 1 1 

Visitas domiciliárias (4) 0 2 0 

Pedido de Isenção de Taxas (5) 1 0 0 

Pedido de adesão à Teleassistência 0 0 0 

Total 24 27 23 

(1)  Articulação com: SCML, ANADIC e CML. 

(2)  Motivos dos encaminhamentos: apoio domiciliário, apoio económico e apoio de medicação. 

(3)  Motivos dos encaminhamentos: apoio domiciliário. 

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

ação coerciva de despejo em colaboração com a CML. 

(5)  Isenção de taxas: Colónia FAN 55+ e apoio psicológico. 

 

 Atribuição de Apoio Financeiro a Instituições 
 

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

local. 

No período a que se refere o presente relatório, foram elaboradas três propostas de atribuição 

de apoio financeiro (Refood, Centro Social da Paróquia de São Sebastião da Pedreira e MDV - 
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Movimento de Defesa da Vida), as quais não foram aceites por se tratarem de pedidos de 

apoio sujeitos a aprovação em Assembleia de Freguesia. 

 

 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. 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

NÚMERO DE 
INSTITUIÇÕES APOIADAS 

2 2 3 

(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 
SANTOS AO REGO; 

 ASSOCIAÇÃO PASSA SABI.  
(2) TIPO DE APOIO CONCEDIDO: TRANSPORTE, IMPRESSÃO DE MATERIAIS E CEDÊNCIA DO 
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO. 

 

 Cabazes de Natal 
 

Atribuição de cabazes de Natal, a famílias carenciadas da Freguesia.  

 OUTUBRO / NOVEMBRO 

DILIGÊNCIAS PARA 
A ATRIBUIÇÃO 
DOS CABAZES  

 Elaboração de proposta de critérios para elaboração dos cabazes; 

 Consulta de mercado para o fornecimento dos cabazes; 

 Elaboração de proposta de adjudicação com os fornecedores; 

 Divulgação da iniciativa pelos vários pontos da Freguesia, site, 

Facebook e newsletter; 

 Abertura das inscrições para os cabazes; 

 Receção e análise das candidaturas; 

 Contactos com as famílias para dar conhecimento do deferimento ou 

indeferimento da candidatura; 

 Entrega dos comprovativos para a aquisição do cabaz; 

 Entrega dos cabazes. 

CONTEÚDO DO 
CABAZ  

 Bacalhau corrente; 

 Queijo pequeno; 

 Chouriço corrente; 

 Azeite; 

 Óleo; 

 Açúcar branco; 
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 Grão seco; 

 Farinha; 

 Leite; 

 Bolo Rei; 

 Bombons; 

 Uva Passa; 

 Pudim instantâneo. 

Nº DE CABAZES 250 

ENTREGA DOS 
CABAZES  

17, 18 e 19 de dezembro  

 

 Cabazes dos Rotários 
 

 

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

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

CONTEÚDO DO 
CABAZ 

Bolacha Maria (4 pacotes de 200 gr), cereais (uma caixa de 375 gr), 
azeite (uma garrafa de 750 ml), 1 kg de esparguete, 1 kg de arroz, 
atum enlatado (900 gr) e 12 litros de leite. 

NÚMERO DE 
CABAZES ENTREGUES 

2 2 2 

OBS. Duas famílias beneficiam mensalmente do cabaz. 

 

 Campanha de Recolha de Alimentos e Produtos de Higiene 
 

As duas paróquias existentes na Freguesia de Avenidas Novas (São Sebastião da Pedreira e Nª 

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 Junta de Freguesia em articulação com as entidades que compõem a 

Comissão Social de Freguesia organizaram uma campanha de recolha de produtos de higiene e 

alimentares junto das organizações (públicas e privadas) existentes nesta Freguesia.  

 

 NOVEMBRO 

ENTIDADES 
ADERENTES 

CPP Consultores Gulbenkian, Hotel Júpiter Campo Pequeno, OCC, 
Randstad, IMPIC, FCSH, INR MTSSS, Choice, VMM Advogados, 
Gebalis, Junta de Freguesia de Avenidas Novas, FSJD, Ordem dos 
Psicólogos, Direção Geral do Consumidor e SRS Advogados. 

DESTINATÁRIOS Paróquia de São Sebastião da Pedreira e de Nª Senhora de Fátima 
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QUANTIDADES DE 
PRODUTOS 
RECOLHIDOS 

760 Produtos de higiene pessoal e 614 quilos de produtos 
alimentares 

 

 Colónia FAN 55+ 
A Colónia de Verão FAN 55+ é dirigida a maiores de 55 anos de idade e dinamizada pela Junta 
de Freguesia de Avenidas Novas. 

 SETEMBRO 
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 Contentores de Recolha de Roupa 
 

 

A Junta de Freguesia de Avenidas Novas estabeleceu parcerias para colocação de contentores 

na Freguesia para recolha de bens usados, nomeadamente vestuário.  
 

PARCEIROS 3º TRIMESTRE DE 2018 

Nº DE PARTICIPANTES 94 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Praia todas as manhãs, com exceção do último dia, onde na 
parte da manhã foi realizada uma visita cultural e na parte 
da tarde um almoço convívio com tarde dançante. 

Atividades desenvolvidas durante a semana no período da 
tarde: 

 Visita à Fábrica/Museu da Central de Cervejas; 

 Visita ao Pavilhão do Conhecimento; 

 Visita ao Teatro São Carlos; 

 Visita ao Museu de Música Mecânica; 

 Visita à Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça. 

DILIGÊNCIAS: 

 SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA AS VISITAS CULTURAIS, PARA OS ALMOÇOS, 
PARA O ALMOÇO/BAILE CONVÍVIO DO ÚLTIMO DIA, PARA O TRANSPORTE, PARA O 
SEGURO E PARA MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO; 

 ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÃO/PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA COLÓNIA, COM 
INDICAÇÃO DO ORÇAMENTO TOTAL DA ATIVIDADE; 

 ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÃO/PROPOSTA PARA ADJUDICAÇÃO DE APROVAÇÃO DA 
COLÓNIA, COM INDICAÇÃO DO ORÇAMENTO TOTAL DA ATIVIDADE; 

 ELABORAÇÃO DE AGENDA DE PAGAMENTOS E ARTICULAÇÃO COM A 
CONTABILIDADE/TESOURARIA PARA PAGAMENTO DAS ATIVIDADES; 

 PREPARAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DE INSCRIÇÕES E APOIO AOS 
COLEGAS DO ATENDIMENTO NO DECURSO DAS MESMAS; 

 ELABORAÇÃO DAS LISTAGENS DE PARTICIPANTES PARA EFEITOS DE SEGURO; 

 ELABORAÇÃO DAS LISTAGENS DE PARTICIPANTES POR AUTOCARRO E DAS LISTAGENS 
DE CONTACTOS; 

 ARTICULAÇÃO COM EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E IMPRESSÃO DOS MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO; 

 PREPARAÇÃO DOS MATERIAIS DE APOIO À COLÓNIA: CHAPÉUS-DE-SOL, PROTETORES 
SOLARES E MALAS DE PRIMEIROS SOCORROS; 

 PREPARAÇÃO E IMPRESSÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO DA INICIATIVA; 

 PREPARAÇÃO DOS DOSSIERS E MATERIAIS DE APOIO À COLÓNIA. 
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PROJETO AMIGO - 
CÁRITAS 

Recolha de 8372 kg 

MDV | SARAH TRADING Recolha de 8671 kg 

 

 Comissão Social de Freguesia de Avenidas Novas 
 

 

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

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

REUNIÕES (1) 6 8 4 

NOVAS ADESÕES DE 
ENTIDADES PARCEIRAS 

--                        -- 1 (2) 

ATIVIDADES 

. Dinamização das atividades previstas para a Campanha 8Desconstruir 

Mitos e Preconceitos Associados ao Envelhecimento9 do Grupo de 

Trabalho, Pessoas Idosas da Rede Social de Lisboa – Vídeo de 

Sensibilização, Tertúlia/Debate, Peça de Teatro 8Geração Esquecida9; 

. Campanha de doação de produtos de higiene, por parte da IBERFAR. 

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 de todos os grupos de trabalho da CSF e do 
subgrupo 8Desconstruir Mitos e Preconceitos Face ao Envelhecimento9 
do GT Pessoas Idosas CLAS-Lx; 
 
. Elaboração das notas de reunião dos Grupos de Trabalho da CSF e do 
subgrupo Desconstruir Mitos e Preconceitos Associados ao 
Envelhecimento; 
 
. Envio de e-mail com documentação de apoio às reuniões;  

 
. Divulgação das atividades organizadas pelos parceiros, via e-mail; 
 
. Atividades da Campanha 8Desconstruir Mitos e Preconceitos 
Associados ao Envelhecimento9: divulgação da tertúlia, organização do 
material a distribuir aos participantes, apoio à receção e às 
apresentações dos oradores, divulgação do vídeo da campanha, 
articulação com o Auditório da Igreja São João de Deus para 
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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 Junta de Freguesia de Avenidas Novas, de um técnico, na Comissão 
Alargada, uma vez por mês. 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

Nº DE PROCESSOS 
ATIVOS 

35 37 37 

Nº DE PROCESSOS 
ATIVOS COM MEDIDA 

9 9 9 

Nº DE PROCESSOS 
ARQUIVADOS 

1 0 1 

COLABORAÇÕES COM 
OUTRAS CPCJ 

0 1 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 

apresentação da peça Geração Esquecida, apoio à execução dos 
cartazes de divulgação das diversas actividades; 
 
. Atividades da campanha de doação de produtos de higiene: contacto 
com os parceiros da CSF para auscultação de interesse em receber os 
produtos doados e, posteriormente, para distribuição dos produtos 
pelas entidades aderentes, articulação com a IBERFAR para entrega de 
produtos aos parceiros e referenciação das quantidades a atribuir a 
cada parceiro. 

LEGENDA: 
(1) GRUPO DE TRABALHO FAMÍLIAS, CRIANÇAS E JOVENS DA CSF 
     GRUPO INTERINSTITUCIONAL CRIANÇAS E JOVENS DA CSF 
     GRUPO DE TRABALHO SÉNIOR 
     GRUPO DE TRABALHO PESSOAS IDOSAS (CLAS-LX) 
     SUBGRUPO 8DESCONSTRUIR MITOS E PRECONCEITOS FACE AO ENVELHECIMENTO9 – GRUPO DE 
TRABALHO PESSOAS IDOSAS (CLAS-LX)  
(2) ASSOCIAÇÃO SANTA TERESA JESUS - DIGNIDADE E DESENVOLVIMENTO 
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vista ao desenvolvimento de atividades que promovam o convívio e o conhecimento de pontos 

de interesse cultural dentro da cidade de Lisboa. 

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

LOCAL DO 
PASSEIO 

Igreja da Graça 
Igreja de São Vicente e 

Menino de Deus 
Palácio da Mitra 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

40 40 40 

O PROGRAMA DOS PASSEIOS INCLUIU VISITA GUIADA 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. 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

MÉDIA DE 
UTILIZADORES DIÁRIOS 

30 26 26 

ATIVIDADES EM 
PARCERIA SEMANAIS: 

MUSIOTERAPIA 

Nº de utilizadores Nº de utilizadores Nº de utilizadores 

5 5 5 

AMIGOS DO DESPORTO 5  5 5 

EXPLICAÇÕES: 

- INGLÊS 

Nº de utilizadores Nº de utilizadores Nº de utilizadores  

12 14 14 

- MATEMÁTICA 0 11 14 

APOIO A ATIVIDADES 
DESPORTIVAS: 

ANDEBOL 

Nº de utilizadores Nº de utilizadores Nº de utilizadores 

5 5 5 

BADMINTON  -- 4 4 

AULA NATAÇÃO  -- 5 5 

FUTSAL -- 4 4 

REUNIÕES (1) 1 2 2 
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ATIVIDADES 
EXTRAORDINÁRIAS 

 <Implantação da República=, a atividade aberta à comunidade que 

decorreu no dia 4 de outubro, no projeto do Rotas do Bairro E6G. A 

atividade consistiu numa apresentação realizada pelas crianças do 

Rotas do Bairro E6G, sobre o dia 5 de outubro de 1910. De seguida, 

assistiu-se a um vídeo ilustrativo e foi ainda dinamizado o quizz 

<Quem quer ser Presidente= de modo a consolidar os 
conhecimentos das crianças e jovens de forma lúdica. Por último, 

ouvimos o testemunho do Vogal da Intervenção Social, Gonçalo 

Moita, que ilustrou o momento com memórias de vida, reforçando 

o espírito de interajuda e a importância de sermos nós próprios 

com a liberdade que cada um escolheu. 

 <Dia Mundial da Alimentação= (1), foi celebrado no dia 16 de 

outubro. A atividade teve início com a apresentação da Roda dos 

Alimentos e de seguida, a realização de espetadas de frutas para o 

lanche de todos os presentes. No final foram distribuídos folhetos 

sobre alimentação saudável e a leitura do rótulo oferecidos pela 

Direção Geral do Consumidor.  

 <Dia Mundial da Alimentação= (2), participação das crianças e 

jovens, numa atividade de jardinagem intergeracional do projeto 

Chave de Prata, realizada no dia 16 de outubro. As crianças 

plantaram várias árvores de fruto como forma de reabilitar um 

espaço do Bairro Santos ao Rego. 

 <Halloween é com os Leões=, a atividade decorreu no dia 30 de 

outubro, das 17h às 20h, no estádio José de Alvalade. A Fundação 

Sporting e os Leões de Portugal, criaram um caminho sem retorno 

na noite mais sombria do ano, e assim, as nossas crianças 

celebraram o Halloween, numa tarde tão assustadora e divertida. 

 < Halloween no FAN Clube=, decorreu no dia 31 de outubro, no 

FAN Clube, durante toda a tarde. Na festa, as crianças tiveram 

pinturas faciais, lanche e um baile temático.  

 <Magusto no Bairro=, realizou-se no dia 12 de novembro, uma 

atividade intergeracional para celebrar o Dia de São Martinho. A 

atividade teve início com uma sessão de musicoterapia, e que 

procurou através da música unir as diferentes gerações. No fim, 

foram distribuídas castanhas assadas, no espirito comunitário e de 

entreajuda. 

 <Dia Internacional dos Direitos das Crianças=, foi celebrado no dia 

20 de novembro. As crianças e jovens foram pelas ruas do Bairro, 

relembrando a todos por quem passavam os seus direitos, através 

de cartazes elaborados pelos próprios. 
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DILIGÊNCIAS (2) 

- Elaboração da 8Informação para remodelações9; 

- Elaboração da 8Informação para aquisição de materiais9; 

- Preparação dos documentos necessários para atividades exteriores; 

- Planeamento mensal de atividades e materiais; 

- Aquisição de bens alimentares alusivos ao Halloween; 

- Articulação com os parceiros para o desenvolvimento de atividades; 

- Registo informático das inscrições; 

- Resposta a solicitação de informações por parte dos encarregados de 

educação; 

- Planeamento das atividades a desenvolver na festa de Natal em 

parceria com a Associação Passa Sabi e ANADIC; 

- Aquisição de chocolates de Natal para oferta às crianças e jovens; 

- Planeamento do workshop de reciclagem direcionado aos 

familiares/encarregados de educação. 

LEGENDA:  
(1) REUNIÕES MENSAIS DE EQUIPA E PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E REUNIÕES MENSAIS 
INTERINSTITUCIONAIS COM INTERVENÇÃO NO BAIRRO SANTOS AO REGO 

 

 FAN Escola 

Programa de Treino de Competências Sociais e Pessoais nas escolas de 1º ciclo da freguesia 
(EB1 de São Sebastião da Pedreira e EB1 Mestre Arnaldo Louro de Almeida). 

 SETEMBRO OUTUBRO  NOVEMBRO 

Nº de Turmas 
abrangidas 

-- 6 6 

Número de Crianças -- 119 119 

Número de Sessões: 
 

EB1 Mestre Arnaldo 
Louro de Almeida 

-- 

1º Ano B – 2 
1º Ano E – 2 
3º/4º Ano – 3 
4º Ano – 2 

1º Ano B – 4 
1º Ano E – 3 

EB1 de São Sebastião da 

Pedreira 
-- 

1º Ano – 2 
4º Ano – 3 

1º Ano -4            
4º Ano -3 

Temáticas abordadas -- 

- Apresentação 
- Importância da escola 
- Regras sala aula 
- Emoções 

- Amizade 
- Autoconceito 
- Perigos da Internet 
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 Fundo de Emergência Social de Avenidas Novas 
 

Apoio económico a famílias com carência económica. 

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 
Pontuais Medicação Pontuais Medicação Pontuais Medicação 

NÚMERO DE 
PESSOAS APOIADAS 

2 24 0 22 1 21 

VALOR TOTAL DOS 
APOIOS 
ATRIBUÍDOS 

359,78€ 721,26€ 0 710,89€ 164,69€ 749,73€ 

 

 

 Fundo de Emergência Social Lisboa (CML) 
 

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

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

NÚMERO DE 
PESSOAS APOIADAS 

0 0 1 

VALOR TOTAL DOS 
APOIOS ATRIBUÍDOS 

0 0 403,56€ 

 

 Gabinete de Apoio Psicossocial 
 

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

 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

 Fem Masc Fem Masc Fem Masc 

Nº TOTAL DE 
UTENTES CRIANÇAS 

6 6 6 6 6 6 

Nº TOTAL DE 
UTENTES ADULTOS 

1 3 2 5 2 4 

Nº DE NOVOS 
CASOS CRIANÇAS 

4 2 - - - - 

Nº DE NOVOS 
CASOS ADULTOS 

1 1 2 2 0 0 

Nº DE CONSULTAS 15 19 51 

REUNIÕES COM 
OUTROS TÉCNICOS 

4 10 2 

ATENDIMENTOS A 
ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO 

0 7 4 

RELATÓRIOS 0 0 0 
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 Papas e fraldas 
Apoio com papas e fraldas a famílias carenciadas. 

 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

CONTEÚDO DO CABAZ 
 

2 Embalagens de papas de 1Kg+ 2 pacotes de fraldas semanais 

NÚMERO DE FAMÍLIAS 
APOIADAS 

11 11 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%. 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

Nº DE PEDIDOS 
EFETUADOS 

1 3 0 

NÚMERO DE 
INTERVENÇÕES 

2 3 6 

VALOR TOTAL DAS 
REPARAÇÕES 
EFETUADAS 

-- 154,14€ -- 

 

 Projetos de Intervenção Social e Comunitária 

. Rotas do Bairro  
Projeto Escolhas em parceria com a ANADIC.  

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

MÉDIA DE 
UTILIZADORES DIÁRIOS 

50 50 50 

ATIVIDADES EM 
PARCERIA 

-- 2 1 

REUNIÕES (1) 1 1 0 

DILIGÊNCIAS (2) 

- Apoio ao fornecimento de material de limpeza e de escritório; 

- Envio de convocatória para reuniões; 

- Envio de Plano Mensal de atividades para parceiros (para 

aprovação) e Equipa do Programa Escolhas; 

- Pedido de apoio informático; 

- Atualização de informações necessárias à Apólice 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. 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

PARTICIPANTES 
NO PROJETO 

67 53 65 

ATIVIDADES EM 
PARCERIA 

-- -- -- 

REUNIÕES (1) 1 -- 1 

DILIGÊNCIAS (2) 
- Apoio ao fornecimento de material de limpeza e escritório; 

- Apoio com transporte para actividades.  

LEGENDA:  
(1) REUNIÃO DE CONSÓRCIO E DE SUSTENTABILIDADE 

 

 

. Chave de Prata 
 

Projeto subsidiado pelo MAI – Ministério da Administração Interna, promovido em parceria 

com a ANADIC. 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

PARTICIPANTES 
NO PROJETO 

56 61 58 

ATIVIDADES EM 
PARCERIA (2) 

-- -- 1 

REUNIÕES (1) 1 -- 1 

DILIGÊNCIAS  
- Apoio ao fornecimento de material de limpeza e escritório; 
- Apoio com transporte para actividades. 

LEGENDA:  
(1) SETEMBRO - REUNIÃO DE CONSÓRCIO; NOVEMBRO – REUNIÃO DE SUSTENTABILIDADE 

(CML) 
(2) CELEBRAÇÃO DO SÃO MARTINHO 

 

. De Dentro para Fora 
 

Projeto do Programa BIP/ZIP em parceria com a Passa Sabi. 
 

 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO 

PARTICIPANTES NO 
PROJETO 

-- 60 60 
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ATIVIDADES EM 
PARCERIA 

-- -- -- 

REUNIÕES (1) -- 1 1 

LEGENDA:  
(1) REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO AO PROJETO  

 

 

 Programa Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada  
 

Colaboração com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa 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 

Junta de Freguesia de Avenidas Novas. 

 

 Rastreios Cognitivos – Fundação São João de Deus 
No âmbito do evento Semana dos Rastreios Cognitivos, promovido pela Fundação São João de 

Deus, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas recebeu, nos dias 14 e 21 de novembro, esta 

iniciativa, proporcionando aos seus fregueses a oportunidade de realizarem um rastreio 

cognitivo gratuitamente. Realizaram-se, ao abrigo desta ação em parceria, rastreios cognitivos 

a 12 residentes na freguesia (4 do género masculino e 12 do género feminino) com idades 

compreendidas entre os 64 e 87 anos. Após a análise dos rastreios realizados, conclui-se que 

não foram identificados, quaisquer défices cognitivos. 

 

 Viver a 3ª Idade – Passeios Sociais 
 

Passeios lúdico-culturais, gratuitos, dirigidos aos fregueses das Avenidas Novas com idade igual 

ou superior a 55 anos, que têm como objetivo promover períodos de lazer e convívio e 

combater a solidão e isolamento social nas pessoas idosas. 

 SETEMBRO  OUTUBRO NOVEMBRO 

LOCAL DO 
PASSEIO 

0 
Quinta da Bacalhôa 

(1) 
0 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

0 200 0 

(1) VISITA GUIADA AO PALÁCIO E ADEGA DA QUINTA DA BACALHÔA, SEGUIDO DE UM 
ALMOÇO CONVÍVIO E TARDE DANÇANTE. 
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 Rede de Responsabilidade Social e Bolsa de Voluntariado das Avenidas Novas 

A freguesia de Avenidas Novas constitui-se como um espaço especialmente vivo e dinâmico, 

dispondo de um considerável número de empresas, entidades do setor social, movimentos e 

associações de moradores, bem como um elevado número de pessoas que aqui vivem e/ou 

trabalham. 

Procurando aproveitar essa realidade, colocando-a ao serviço dos mais necessitados desta 

freguesia, o Departamento de Intervenção Social da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, 

procurou criar condições que permitam ampliar o número de agentes envolvidos nesta área, 

bem como o seu âmbito de intervenção. 

Foi nesse sentido que foi criada a Rede de Responsabilidade Social, estrutura composta por 

empresas, sociedades ou fundações, visando permitir às entidades aderentes a sua associação 

a uma causa, iniciativa ou projeto, através do apoio a uma pessoa, a uma família ou 

comunidade. A forma de que se pode revestir esta associação é decisão exclusiva de cada 

entidade aderente, podendo compreender nomeadamente a divulgação de iniciativas, a 

contribuição com voluntariado corporativo, cedência de espaços, ou qualquer apoio de ordem 

material, logística ou financeira. 

A inclusão dos cidadãos nos projetos e iniciativas da área social também não foi esquecida. Foi 

criada a Bolsa de Voluntariado das Avenidas Novas, uma base de dados onde constam as 

manifestações de disponibilidade e as áreas de atuação preferencial dos cidadãos que se 

ofereçam para ações de voluntariado na Freguesia. A Bolsa conta já com um número relevante 

de disponibilidades manifestadas, inclusive ao nível do voluntariado corporativo e associativo.  

 

 Formação do Pessoal Afeto à Intervenção Social 

A alteração do modo de intervenção na área social implicou também algumas mudanças na 

organização e na abordagem dos problemas por parte do pessoal afeto a este serviço. Para 

além das alterações ocorridas na esfera da afetação de recursos humanos, foi dada especial 

importância à formação dos funcionários, tendo sido dado início a um conjunto de iniciativas 

na área da formação que, até à data, incluíram:  

- <Pontos de Divergência entre a Cultura Cigana Portuguesa e a Sociedade Maioritária”, 

direcionada para os técnicos das entidades que trabalham com pessoas e famílias ciganas, nas 

várias áreas profissionais, realizou-se no dia 28 de novembro, na sede da Junta de Freguesia de 

Avenidas Novas. Esta formação foi ministrada por Olga Mariano, uma mulher de etnia cigana, 

que tem desenvolvido diversas formações neste âmbito, visando um maior conhecimento e, 

através dele, uma melhor compreensão entre as diferentes comunidades; 



 

33 

 

- <Fórum de Saúde Mental=, organizado pela CML e ministrada por vários profissionais de 

saúde; 

- <Metodologia de Planeamento e Gestão de Projetos de Intervenção Social e Comunitária=, 

organizado pela Rede Social de Lisboa e ministrada pelo formador Paulo Teixeira; 

- <A Comunicação no Âmbito das IPSS/ONG=,  decorreu nos dias 30 e 31 de outubro, na sede 

da Junta de Freguesia de Avenidas Novas. Neste workshop, organizado pela Intervenção Social 

da Junta de Freguesia, foram partilhados conhecimentos e experiências, por parte de 

profissionais e formadores da área da comunicação. Responderam-se a dúvidas, casos 

práticos, técnicas e táticas de comunicação e procurou-se, numa lógica de participação, 

desenvolver competências e awareness para as lógicas comunicacionais que devem estar 

presentes na vida das entidades e organizações. 

- <O que é e, para que serve o Coaching?=, dinamizado pela Coaching.pt, realizou-se no dia 16 

de novembro, na sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas.  

- "Projeto Escola Inclusiva", dinamizado pelo CADIN, decorreu nos dias, 22 e 29 de novembro, 

e 4 e 14 de dezembro, no Centro de Saúde de Sete Rios.  

 

 


