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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 novembro e dezembro de 2020 e de 

janeiro e fevereiro de 2021, em que se destacam as iniciativas e ações mais importantes. 

 

 

Lisboa, 20 de abril de 2021 

 

A Presidente da Junta de Freguesia  

 

Ana Gaspar 
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  CULTURA  
 

Durante o período em referência, o Gabinete da Cultura da Junta de Freguesia de Avenidas Novas 

(JFAN) salienta como principais atividades: 

 Atividades de novembro de 2020 

o Roteiro de Sabores das Avenidas Novas - Contactos estabelecidos pelo Gabinete de Cultura, 

presenciais e por telefone, para dar a conhecer a iniciativa Roteiro de Sabores das Avenidas 

Novas; 

o Gulbenkian - Divulgação da exposição René Lalique e a Idade do Vidro; 

o Promoção do filme Listen, primeira longa-metragem de Ana Rocha de Sousa, nos cinemas da 

Freguesia; 

o Sugestão de ballet clássico: Ballet Bolshoi - A dama das camélias; 

o Divulgação da exposição O Dia em que a Casa Foi Abaixo. No âmbito da evocação dos 265 anos 

do terramoto de Lisboa, Centro de Arqueologia de Lisboa, na Biblioteca Palácio Galveias; 

o Promoção da 13ª Festa do Cinema Italiano; 

o Gulbenkian Música - Segundo concerto do ciclo Coro Gulbenkian A Cappella; 

o Sugestão de exposição de Querubim Lapa, Pé d’Orelha – Conversas entre Bordalo e Querubim; 

o Homenagem a Gonçalo Ribeiro Telles. O Professor deixa uma marca indelével nas Avenidas 

Novas, com o jardim da Fundação Calouste Gulbenkian; 

o Divulgação da 14ª edição do LEFFEST - Lisbon & Sintra Film Festival, Cinema Nimas; 

o Biblioteca Municipal Palácio Galveias homenageia José Saramago no dia do seu aniversário; 

o Música: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa - Portugal ao Vivo apresenta Carminho no Campo 

Pequeno. Convidado muito especial - Camané; 

o Orquestra Gulbenkian, dirigida pelo maestro Lorenzo Viotti, apresenta Noite Transfigurada; 

o Pequena homenagem a Alice Vieira a par da condecoração pelo Presidente da República como 

Grande Oficial da Ordem da Instrução Pública; 

o Sugestão de Quem conta um conto acrescenta um ponto. Biblioteca Palácio Galveias; 
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o Sugestão para visitar os jardins Gulbenkian e Amália Rodrigues e Gonçalo Ribeiro Telles; 

o Promoção do projeto das Blx. Uma história tradicional por dia não sabe o bem que lhe fazia - 

Bibliotecas municipais de Lisboa; 

o Cinema - Sol Posto - Filme concerto de Ricardo Oliveira e Capitão Fausto; 

o Ópera online - Macbeth, de Verdi, a partir do texto de Shakespeare; 

o  Dinamização do projeto Sabores das Avenidas. Procure as casas com o selo <Sabores das 

Avenidas=. Dos restaurantes mais faustosos ao pequeno café de esquina, todos têm as suas 

especialidades, os seus sabores e o seu ambiente; 

o Cinema português: O Nosso Cônsul em Havana - O filme acompanha Eça de Queirós em Cuba 

de dezembro de 1872 a março de 1874;  

o Três sugestões de leitura com Alice Vieira: Rosa, Minha Irmã Rosa; Flor de Mel e Olha-me como 

Quem Chove; 

o Artes performativas: Vhils parte da obra Jangada de Pedra para executar um retrato de José 

Saramago, que divulgou no dia em que o Nobel da Literatura completaria 98 anos; 

o Teatro quinhentista em casa - Auto das Padeiras ou da Fome, de autor anónimo, com direção 

de Silvina Pereira. Teatro Maizum. Seguido de debate com elenco e investigadores; 

o Divulgação da instalação Lugares Invisíveis, do compositor português Carlos Caires, no espaço 

da Incomum. Bairro Santos. 

 Atividades do mês de dezembro de 2020 

o Gulbenkian Música - Marina Viotti como protagonista da tragédia lírica La Voix Humaine 

(1958), com música de Francis Poulenc e texto de Jean Cocteau. Acompanhada pela Orquestra 

Gulbenkian sob a direção do seu irmão, Lorenzo Viotti; 

o Concerto Promenade no Museu Calouste Gulbenkian; 

o Cinema Nimas: Disponível para Amar, de Wong Kar Wai; 

o Divulgação da exposição KWØ na galeria Valbom. Coletiva de um trio consagrado e conhecido 

pela crítica mordaz e pelo trabalho sobre a própria arte – Manuel João Vieira, Pedro Portugal 

e Pedro Proença; 
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o Sugestão de leitura com Yvete Centeno: O romance Três Histórias de Amor; o texto poético As 

Três Cidras do Amor; e, para ler aos pequenotes, o livro infantil A Girafa que Comia Estrelas; 

o Sugestão de concerto de Mariza no Campo Pequeno; 

o Gulbenkian Música - Divulgação de concerto de Natal. Último concerto do miniciclo Coro 

Gulbenkian A Cappela. Com o maestro Jorge Matta; 

o Partilha do conto infantil de Natal Do que Mais Gosto no Natal, de Ellie Hattie e Tim Warnes, 

contado pela atriz Paula Luiz; 

o Divulgação da exposição Assemblage, na galeria Ato Abstrato, rua S. Sebastião da Pedreira; 

o Sugestão de cinema para os mais garotos nos cinemas das Avenidas Novas: O Mundo Secreto 

dos Dragões, Trolls: Tour Mundial ou Frozen II; 

o Proposta de dança - Bailado no cinema: Ballet Bolshoi, O quebra – nozes;  

o Recordar Eduardo Lourenço no colóquio organizado pelo Centro Nacional de Cultura, com o 

apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, em outubro de 2008, para assinalar o seu 85º 

aniversário; 

o Divulgação de Feira D`Ávila; 

o Sugestão do espetáculo Só Eu Escapei, da inglesa Caryl Churchill, Teatro Aberto; 

o Quatro extraordinárias atrizes juntas em palco: Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia e 

Maria Emília Correia; 

o Divulgação do mercado no Bairro azul. 

 Atividades de janeiro de 2021 

o A partir do projeto Sabores das Avenidas, foi criado um destacável para o serviço de take away, 

com o intuito de aproximação entre os fregueses e a restauração. O Gabinete de Cultura efetuou 

todos os contactos; 

o Divulgação do primeiro mercado do bairro de 2021; 

o Homenagem, pelo falecimento de João Cutileiro, que deixa um enorme vazio no nosso 

panorama das Artes Plásticas; 

o Arte Nova em Lisboa, com um percurso pelas Avenidas Novas. 
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o Emblemáticos edifícios de Arte Nova, como a sede da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, a 

Casa Malhoa ou o edifício da Ordem dos Engenheiros; 

o Cinema infantil - Vic O Viking: A Espada Mágica; 

o Concerto de Ano Novo Gulbenkian em streaming. A maestrina Elena Schwarz regressa à 

Fundação Gulbenkian para colaborar com a Orquestra Gulbenkian e com a soprano australiana 

Siobhan Stagg; 

o Homenagem, pelo falecimento, de Carlos do Carmo, com a canção Um homem na cidade; 

o Teatro infantil - O Construtor de Sonhos, da Companhia João Garcia Miguel. Um espetáculo não 

assente na palavra, carregado de simbolismos, e com uma narrativa imagética muito 

interessante; 

o Proposta da exposição de João Cutileiro na Gulbenkian. Pós-Pop. Fora do lugar-comum; 

o Sugestão de vídeos com coreografias divertidas para passar bons momentos em família; 

o Divulgação de poema que Yvette Centeno dedicou a João Cutileiro; 

o Gulbenkian Ópera – Maestro Lorenzo Viotti; 

o Gulbenkian Exposição - Visita virtual a 360º da exposição René Lalique e a idade do Vidro; 

o Teatro fora de palco: Teatro Nacional D. Maria II, parceiro da Junta de freguesia. TEATRA – 

Podcasts com entrevistas; 

o Entrevista às atrizes de Só eu escapei, no Teatro Aberto. Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia 

Breia e Maria Emília Correia; 

o Cinema nas Avenidas: Cinema Nimas, Medeia filmes. Quarentena Cinéfila-Raridades 

Transmissão online; 

o Exposição Esculturas Infinitas, no Museu Calouste Gulbenkian. 

 Atividades de fevereiro de 2021 

No início de fevereiro, o Gabinete de Cultura iniciou uma rubrica cultural para o fim-de-semana, com 

cinco propostas culturais das quais se destacam:  

o Sugestão das Obras da Coleção Moderna do Museu Gulbenkian; 
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o Partilha de João Villaret a interpretar Fernando Pessoa em Fado Falado e Mostrengo;  

o Cinema infantil – Filminhos da zero em comportamento, sugestão das Blx; 

o Divulgação de Crónicas semanais de Alice Vieira no programa As Minhas Histórias Nas Ondas Do 

Éter, de Jorge Gaspar; 

o Divulgação do concerto de Maria João Pires com a Orquestra Gulbenkian, sob a direção do 

maestro Lorenzo Viotti; 

o Música clássica: Brahms – Sinfonia nº3, dirigida por Mihhail Gerts; 

o Teatro infantil - Teatro Nacional D. Maria II – Salinha online. Várias propostas para os mais 

pequenos; 

o Divulgação do projeto das Blx - Com uma Lenda por dia não sabe o Portugal que descobria; 

o Sugestão de jantar romântico através do serviço take away dos restaurantes vizinhos e 

divulgados nos Sabores das Avenidas; 

o Sugestão de compra de flores nas floristas das Avenidas Novas, com moradas e contactos; 

o Sugestão de cinco músicas românticas intemporais (São Valentim); 

o Sugestão de música dos anos 80 e de aula de tango virtual; 

o Espetáculo TNDM II, Última Hora, com Maria Rueff e Miguel Guilherme nos principais papéis; 

o Quarentena Cinéfila da Medeia Filmes. Cinema Nimas - Eu e Tu, de Bernardo Bertolucci; 

o Homenagem à atriz Cármen Dolores, nossa vizinha, pelo seu falecimento; 

o Divulgação do projeto BLX à sua porta, um projeto que promove e incentiva o acesso à leitura, 

através de um serviço porta a porta; 

o Sugestão de leitura dos contos inesquecíveis dos irmãos Grimm, pela atriz Paula Luiz; 

o Museu Gulbenkian - As Escolhas das Curadoras da Fundação Calouste Gulbenkian; 

o Concerto Cartas Portuguesas, de João Guilherme Ripper. Interpretação da soprano Carla 

Caramujo, acompanhada pela Orquestra Gulbenkian e dirigida pelo maestro Hannu Lintu; 

o Divulgação do concurso para compositores até aos 25 anos - Teatro Nacional de São Carlos; 



 

8 

o Cinema português. Uma maratona cinéfila de 5 filmes para ver em casa: Aldeia da Roupa Branca; 

O Pátio das Cantigas; Frei Luís de Sousa; Aniki Bobó e Amor de Perdição; 

o Música Gulbenkian - Concerto para Trompete de Haydn, com a orquestra Gulbenkian e o solista 

Carlos Leite, sob a direção do maestro Mihhail Gerts; 

o Proposta de atividades online no Museu da Marioneta; 

o Sugestão teatral: Os Fidalgos da Casa Mourisca, 1963; 

o Conversa da treta, um espetáculo icónico com José pedro Gomes e António Feio; 

o Sopro, de Tiago Rodrigues. TNDM II. Texto escrito por Tiago Rodrigues, como forma de 

homenagem a Cristina Vidal, a último ponto do teatro português; 

o Teatro infantil - Teatro São Luiz. Os figos são para quem passa, de Marta Bernardes. 

 

  COMUNICAÇÃO 
 

Durante os meses de novembro, dezembro de 2020 e janeiro, fevereiro de 2021, o Gabinete de 

Comunicação da JFAN salienta como principais ações: 

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

Instagram e Newsletter. 

 Produção e distribuição do número 4 (dezembro) e número 5 (janeiro) da Revista das 

Avenidas Novas, em 19.677 endereços postais da Freguesia. 

 Cobertura audiovisual das iniciativas desenvolvidas pela JFAN, nos diversos pelouros:  

o Cultura 

 17 de setembro – <Somos uma Freguesia rica em Lojas com História=; 

 17 de setembro – <Sim, você também é capaz de fazer um livro instantâneo!=; 

 2 a 29 de outubro – <Cultura nas Avenidas= (uma vez por semana); 

 6 de outubro – <Mercado no Bairro - Campo Pequeno=; 

 6 de outubro – <Mercado no Bairro - Bairro Azul=;  
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 7 de outubro – <Campo Pequeno Art Gallery=. 

o Desporto 

 2 de setembro – <Reabertura dos equipamentos desportivos=; 

 17 de setembro – <Instalações desportivas de Avenidas Novas vão reabrir=; 

 13 de outubro – <Instalações desportivas de Avenidas Novas reabrem=.  

o Educação 

 23 de setembro – <Ana Gaspar inteira-se in loco das necessidades da Escola Básica de São 

Sebastião da Pedreira=. 

o Espaço Público 

 7 de agosto – <Programa Integrado de Renovação das Avenidas Novas=; 

 25 de setembro – <Na Marquês de Tomar já é visível o resultado do Plano Integrado de 

Renovação=; 

 28 de outubro – <Reparação de calçada na Avenida da República=; 

 28 de outubro – <Pilarete derrubado, pilarete reparado=. 

o Ambiente e Espaços Verdes 

 5 de agosto – <Jardins abertos=; 

 22 de setembro – <Sabe onde fica o Jardim Jorge Luís Borges?=; 

 28 de outubro – <Espaços verdes embelezados no exterior da piscina=; 

 28 de outubro – <Espaço ajardinado das traseiras da Rua Eiffel está cada vez mais bonito=; 

 28 de outubro – <Nasceu um jardim comunitário na Freguesia de Avenidas Novas=. 

o Higiene Urbana 

 4 de setembro – <Sim, também estamos presentes na Feira do Livro!=; 

 17 de setembro – <Mais e melhor limpeza=; 

 17 de setembro – <Sapadores de Lisboa desinfetam a Escola Básica Mestre Arnaldo Louro 

de Almeida=; 
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 17 de setembro – <Junta desinfeta ANADIC e espaços da JFAN no Bairro Santos ao Rego=; 

 25 de setembro – <Equipas reforçadas para lavagem do espaço público=; 

 25 de setembro – <Auto varredoura atua no Alto do Parque=; 

 13 de outubro – <Estamos a trabalhar para umas Avenidas Novas mais limpas=; 

 28 de outubro – <A sua Junta de Freguesia trabalha dia e noite para uma Freguesia mais 

limpa=; 

 28 de outubro – <Cinzeiros de rua gratuitos=; 

 28 de outubro – <Varredura e deservagem da Rua da Cruz Vermelha=; 

 28 de outubro – <Junta de Freguesia investe na limpeza das ruas com mais técnicos e 

melhor equipamento=; 

 28 de outubro – <Varredura na Rua Filipe Folque=; 

 28 de outubro – <Lavagens em Avenidas Novas todas as noites=. 

o Intervenção Social 

 7 de outubro – <Deteção e encaminhamento de situações de alteração na saúde mental=. 

o Saúde 

 10 de outubro – <Vacinação contra a gripe=; 

 26 de outubro – <Gabinetes de enfermagem=; 

 28 de outubro – <Junta de Freguesia apoia vacinação contra a gripe=; 

 28 de outubro – <Junta de Freguesia conquista Selo Comunidades Pro-Envelhecimento=; 

 28 de outubro – <Seja um agente de saúde pública=.  

o Mobilidade 

 Informação à população sobre condicionamentos de trânsito. 

o Proteção Civil 

 Aviso de manutenção dos espaços públicos e de intervenção no arvoredo. 

o Câmara Municipal de Lisboa 
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 3 de agosto – <Limpeza de grafitis e remoção de cartazes=; 

 2 de setembro – <Fachadas limpas e bonitas=; 

 17 de setembro – <Abrigo para colónia de gatos=; 

 18 de setembro – <9ª Semana do Empreendedorismo de Lisboa=; 

 7 de outubro – <Trabalhos de limpeza de grafitis e remoção de cartazes=; 

 9 de outubro – <Combate a ratos e baratas avança na próxima semana=; 

 12 de outubro – <Intervenções no arvoredo=; 

 15 de outubro – <Planeamento de intervenções de desratização e desbaratização=; 

 26 de outubro – <Planeamento de intervenções de desratização e desbaratização; 

 26 de outubro – <Intervenções no arvoredo - Rua Sanches Coelho=. 

o Cartão Freguês 

 28 de outubro – <Cartão Freguês dá descontos e promove economia local=. 

o Resposta Rápida  

Este serviço foi criado pelo pelouro da Comunicação no início da pandemia de forma a dar uma 

resposta a todos os fregueses sobre todos os assuntos relativos a este tema, com e-mail e telemóvel 

associado. 

o Resposta Rápida – Relações Humanas 

Serviço de apoio social criado pelo pelouro da Saúde para dar apoio a todos os fregueses que tenham 

necessidade de colocar questões e de esclarecer dúvidas sobre a pandemia, com a psicóloga clínica e 

Professora da Academia Sénior de Avenidas Novas (ASAN), Dra. Madelon Schamarella. 

 6 de agosto – <Férias com boa qualidade de sono=; 

 27 de outubro – <Novas fronteiras para a saúde mental e psicológica=. 

o Jornal de Lisboa 

 Notícias da JFAN na edição de agosto, setembro e outubro do Jornal de Lisboa; 

 Texto de opinião da presidente Ana Gaspar na edição de junho; 
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 Jornal Online no site da JFAN; 

 Publicação no Facebook da JFAN. 

o Realização de Vídeos 

 7 de agosto – <Lançamento CDC=; 

 13 de outubro – <Lançamento do nº 3 da Revista das Avenidas Novas=; 

 13 de outubro – <Vacinação grátis contra a gripe=; 

 18 de outubro – <Instalações desportivas de Avenidas Novas reabrem=; 

 20 de outubro – <Estamos a trabalhar para umas Avenidas Novas mais limpas=; 

 28 de outubro – <Cartão Freguês dá descontos e promove economia local=. 

o Realização de Cartazes 

 22 de setembro – <Atendimento por marcação=; 

 Outubro – <Reabertura das instalações desportivas – ano letivo 2020/2021=; 

 1 de outubro – <Vacinação contra a gripe=; 

 26 de outubro – <Gabinetes de enfermagem=; 

 28 de outubro – <Cinzeiros de rua gratuitos=; 

 28 de outubro – <Seja um agente de saúde pública=. 

o Newsletter Novas das Avenidas 

 Envio de 10 newsletters semanais; 

 Disponibilização por subscrição online da newsletter Novas das Avenidas, com o resumo 

dos acontecimentos e trabalhos desenvolvidos pela JFAN.  

o Facebook 

 130 publicações; 

 De 6147 gostos em julho de 2020 para 6385 gostos em outubro de 2020; 

 De 6505 seguidores em julho de 2020 para 6726 seguidores em outubro de 2020. 
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o Instagram 

 De 230 publicações em julho de 2020 para 256 publicações até outubro de 2020; 

 De 917 seguidores em julho de 2020 para 1094 seguidores até outubro de 2020; 

 De 1019 pessoas a seguir em julho de 2020 para 1206 pessoa a seguir até outubro de 2020.  

o Revista das Avenidas Novas 

 Setembro – Lançamento do nº 3 + suplemento 1ª edição do Entretém. 

 

  ASSOCIATIVISMO 

No período em análise, a JFAN estreitou laços com diversas associações da Freguesia, permitindo desse 

modo o desenvolvimento cultural, social e humano. 

 

  EDUCAÇÃO 

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

Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida, bem como o apoio a diversas atividades no 

âmbito da Educação. 

No período em referência, destacam-se as seguintes atividades: 

 Academia Sénior de Avenidas Novas | Aulas virtuais  

As aulas da disciplina de Relações Humanas da ASAN prosseguiram, por videoconferência, às 

segundas-feiras, das 15h00 às 16h30, como forma de explorar as aprendizagens sobre temas 

ligados às emoções que vivemos atualmente.  

Os alunos da disciplina de Relações Humanas, da ASAN, ainda contam com uma aula experimental 

que ocorre em parceria com o Museu Calouste Gulbenkian, que oferece sessões com exercícios 

criativos, que articulam as artes aos temas das relações humanas e desenvolvem competências 

sociais e emocionais necessárias para o desenvolvimento ativo da população sénior. Este projeto 

integra a iniciativa Projeto Entre Vizinhos, da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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 Aulas experimentais continuam a explorar a aprendizagem sobre as emoções que vivemos hoje 

Nas aulas experimentais de Relações Humanas em parceria com o Museu Calouste Gulbenkian, os 

alunos da ASAN tomaram contacto com algumas obras do artista inglês Hamish Fulton e exploraram 

o conceito de <respeito nas interações humanas e sociais=. Para além deste tema, a tertúlia abordou 

os conceitos de espaço, realidade, experiência, memória, individualidade e comunicação. Estas 

aulas experimentais têm o objetivo de explorar a aprendizagem sobre as emoções que vivemos, a 

partir da interação com as artes.  

No dia 16 de novembro teve lugar mais uma aula experimental de Relações Humanas em parceria 

com o Museu Calouste Gulbenkian. Nesta aula, os alunos puderam interagir com a obra de 

Rembrandt "Figura de Velho" e iniciaram um trabalho de reflexão sobre o envelhecimento a partir 

das representações humanas e sociais.  

Numa outra aula, os alunos puderam interagir com a obra de Joseph Kosuth "Uma e três cadeiras", 

e explorar a perspetiva das múltiplas definições para um mesmo objeto. Refletiu-se sobre a maneira 

como a sociedade define a pessoa idosa, e como tais valores e significados estão a impactar a nossa 

vida quotidiana, as interações humanas e sociais, e a perceção sobre nós mesmos. 

Ainda numa outra aula, contou-se com a presença dos artistas portugueses Fernando Mota e 

Margarida Botelho. Fernando é compositor, multi-instrumentista e artista sonoro, e Margarida é 

ilustradora, escritora, mediadora e educadora artística. Através das suas obras, pretende-se fazer 

sessões de partilha e diálogo sobre o sentido simbólico, funcional e literal da mudança no processo 

de criação destes artistas. 

As aulas experimentais de Relações Humanas têm por objetivo trabalhar a temática da Mudança, 

cruzando as experiências de criação dos artistas com as experiências dos alunos, de forma a apoiar 

a construção dos seus projetos pessoais de mudança. 

Esta iniciativa é coordenada pela professora da ASAN, Dra. Madelon Schamarella e pela equipa do 

Serviço Educativo do Museu Calouste Gulbenkian. As aulas da disciplina de Relações Humanas 

continuam a realizar-se no formato de videoconferência todas as segundas-feiras, das 15h00 às 

16h30. 
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 Rede DLBC Lisboa | Voluntários para apoio educativo a alunos 

A Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa 

procurou voluntários para apoio educativo e teve abertas as inscrições para todos os alunos 

interessados. 

O objetivo deste projeto é aliar a disponibilidade de profissionais com competências nas disciplinas-

chave do 7º ao 12º ano de escolaridade às necessidades dos alunos em possível risco de insucesso 

escolar, de forma a minimizar um menor suporte fora da escola neste contexto de confinamento 

social com impactos na atividade letiva e nas assimetrias sociais existentes. 

Esta iniciativa pretende disponibilizar um programa gratuito de apoio educativo online de grande 

escala, organizado em sessões regulares entre cada voluntário e grupos de até 5 alunos (da mesma 

turma) com dificuldades numa determinada disciplina. O grupo trabalha em conjunto no estudo, 

realiza trabalhos de casa e aprofunda o programa indicado pelo respetivo professor, até ao final do 

presente ano letivo e respetivas avaliações e/ou exames. 

 Novas Fronteiras | Palestra online sobre o tema Psicologia da Pandemia 

No dia 27 de janeiro, no âmbito da disciplina de Relações Humanas, da ASAN, realizou-se uma 

palestra online sobre o tema <Psicologia da Pandemia=. 

A palestra foi ministrada pelo Dr. Mauro Paulino, Psicólogo Clínico e Forense, a quem agradecemos 

a generosidade em partilhar o seu conhecimento e em colaborar com as iniciativas do projeto 

Novas Fronteiras. 

 

  SAÚDE 

No período em referência, destacam-se as seguintes atividades do pelouro da Saúde: 

 A Junta de Freguesia de Avenidas Novas continua a colmatar carências alimentares na Freguesia 

Com o arrastar da crise sanitária, agravam-se as situações de carência. Desde a entrada em vigor 

do primeiro estado de emergência, em março de 2020, a JFAN, em articulação com o Município, 

distribui diariamente mais de 1500 refeições, garantindo três refeições diárias a 537 pessoas da 

nossa Freguesia que necessitam comprovadamente de apoio social, muitas delas idosas e crianças. 
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A entrega é feita, nuns casos, porta a porta, noutros, nos espaços da JFAN no Mercado do Bairro 

Santos ao Rego, na Rua Alberto de Sousa e na Rua Augusto Abelaira. A JFAN cumpre assim a sua 

função de apoio social num momento em que todos devemos ser solidários com os mais 

desfavorecidos. 

 Novas Fronteiras | 2021: Prioridade às pessoas, ao bem-estar e à coesão social 

As Novas Fronteiras divulgaram o artigo "2021: Prioridade às pessoas, ao bem-estar e à coesão 

social", da autoria do Dr. Tiago Pereira, Psicólogo, Membro da Direção da Ordem dos Psicólogos 

Portugueses (OPP) e Coordenador do Gabinete de Crise COVID-19 da OPP. O texto foi escrito 

especialmente como contributo para as iniciativas da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento em matéria de saúde psicológica. O Dr. Tiago Pereira faz uma 

importante análise sobre a grave crise pandémica que vivemos, bem como o papel da sociedade, 

como um todo, na redução do estigma associado às questões da saúde psicológica. 

 Novas Fronteiras | Palestra online 

Novas Fronteiras convidou o Dr. Mauro Paulino para uma palestra online sobre os contributos da 

psicologia da pandemia para o bem-estar psicológico. O Dr. Mauro Paulino é Psicólogo Clínico e 

Forense, com especialidade avançada em Psicologia da Justiça pela Ordem dos Psicólogos 

Portugueses. Coordenador da Mind Psicologia Clínica e Forense, autor e coordenador de vários 

livros, entre eles: "A Psicologia da Pandemia: compreender e enfrentar a COVID-19". 

Foi uma excelente oportunidade para conhecer como a nossa personalidade influencia a forma 

como respondemos a uma pandemia, e os caminhos para enfrentar as mudanças com mais saúde 

mental. 

 Pessoas em situação de sem-abrigo 

Todas as pessoas que foram detetadas em situação de sem-abrigo, foram encaminhadas para as 

entidades competentes. 

 Vacinação COVID-19 

A JFAN divulgou o Plano de Vacinação contra a COVID-19, constante da página web do Ministério 

da Saúde. 
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  SEGURANÇA 

 

 Viatura para policiamento de proximidade na Freguesia de Avenidas Novas 

Após a aprovação do protocolo, a estabelecer entre a JFAN e a Polícia de segurança Pública (PSP). 

Na sequência de vários contactos e reuniões de trabalho entre a JFAN e o Comando Metropolitano 

de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (COMETLIS), onde foram abordados temas relacionados 

com o policiamento no território da Freguesia de Avenidas Novas, a JFAN tomou a decisão de ceder 

à PSP, uma viatura elétrica nova, da marca Renault, modelo ZOE, versão Zen Z.E. 40 R110, de 5 

lugares e de 5 portas, para policiamento de proximidade na área da Freguesia de Avenidas Novas.  

Após o encerramento das esquadras da Freguesia, no âmbito da reorganização operacional 

realizada pela PSP, a JFAN tem envidado esforços para proporcionar aos fregueses uma maior 

sensação de segurança, garantindo a segurança de pessoas e bens, nomeadamente através do 

aumento da visibilidade do policiamento, fator dissuasor da criminalidade e da incivilidade.  

Assim, foi no Mercado do Bairro Santos ao Rego, local que simboliza a renovação daquela área da 

Freguesia de Avenidas Novas, que a 17 de dezembro, a presidente Ana Gaspar recebeu o 

Superintendente Paulo Pereira, Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de 

Segurança Pública, para a cerimónia de entrega da viatura elétrica à 31ª Esquadra da Polícia de 

Segurança Pública, que serve o nosso território.  

Na assinatura do protocolo de cedência da viatura, a presidente Ana Gaspar começou por lembrar 

a colaboração <muito profícua= que a JFAN tem tido com os vários níveis de comando da PSP, com 

o objetivo de aumentar a segurança dos cidadãos e dos seus bens nas Avenidas Novas. A este 

propósito, o Superintendente Paulo Pereira destacou a relevância que a <Junta de Freguesia de 

Avenidas Novas tem tido na identificação da melhor forma de chegarmos a quem precisa, às 

pessoas mais vulneráveis, e daí podermos, todos, contribuir para melhorar a segurança e a 

qualidade de vida da comunidade desta Freguesia=. Acrescentou: <A Senhora Presidente tem sido 

muito dinâmica, muito ativa, no estabelecimento de parcerias, no encontrar de soluções=. E 

rematou: <Daí, também, o nosso obrigado, não só pela viatura, mas pelo apoio que tem sido dado 

ao nosso trabalho, que é uma tarefa de todos=. A este respeito, a Presidente Ana Gaspar referiu: 

<Isto é um pequeno contributo de uma Junta de Freguesia que, na pessoa do Vice-presidente José 

Maria Escarameia, zela pelas suas contas.= Este esforço financeiro da Junta de Freguesia tem uma 



 

18 

vertente menos visível, mas não menos importante, pois integra-se num plano que visa tornar a 

Freguesia mais sustentável: a viatura é elétrica, assim não contribuirá para poluir o ar que 

respiramos. A Junta de Freguesia está a trabalhar no sentido de garantir o futuro das novas 

gerações.= 

O patrulhamento com a nova viatura enquadra-se no Modelo Integrado de Policiamento de 

Proximidade. Tal como afirmou o Superintendente Paulo Pereira, <é um recurso especialmente 

dedicado, que permitirá aproximar a polícia das pessoas, tal como pretendemos=. O Comandante 

do COMETLIS enalteceu o trabalho da 31ª Esquadra, que tem um policiamento exclusivo e 

específico para a Freguesia, que considerou muito heterogénea e com muitos pontos de relevância 

policial, nomeadamente, <estabelecimentos de ensino, farmácias, centros comerciais, instalações 

diplomáticas, ministérios e outras instalações do Governo.= E, concluiu, <apesar de não haver 

esquadra, nós estamos presentes e, com a colaboração da Senhora Presidente, vamos estar ainda 

mais presentes.=  

Finalmente, a Presidente Ana Gaspar quis saudar <vivamente= os elementos da PSP presentes, <pois 

é em vós que confiamos para deambularmos pelas Avenidas dia e noite, com o máximo de sossego 

e de segurança. Muito obrigada!= 

A cerimónia contou ainda com a presença, por parte da JFAN, do Tesoureiro José Maria Escarameia 

e do Vogal Venâncio Rosa e, representando a PSP, do Intendente Carlos Pinto, Comandante da 5ª 

Divisão, da Comissária Luísa Monteiro, Chefe do Gabinete de Apoio ao Comandante do COMETLIS, 

e do Subcomissário Pedro Carvalho, Comandante da 31ª Esquadra. 

 A Presidente Ana Gaspar reuniu com Secretário Adjunto e da Administração Interna 

Num trabalho continuado para melhorar a segurança na Freguesia de Avenidas Novas, no dia 13 de 

janeiro, a Presidente Ana Gaspar reuniu com o Secretário de Estado Adjunto e da Administração 

Interna, o juiz desembargador Antero Luís, a fim de se inteirar sobre a possibilidade de os cidadãos 

desta Freguesia disporem de uma esquadra da PSP mais próxima da sua área de residência, o que 

continua a ser um anseio de todos, não obstante a louvável atuação da 31ª Esquadra, com a qual a 

JFAN tem, aliás, desenvolvido um trabalho frutífero. 

Antero Luís incumbiu a Intendente Mónica Landeiro Rodrigues, oficial de ligação entre a Polícia de 

Segurança Pública e o Gabinete do Ministro da Administração Interna, de colocar a questão àquela 

força policial, após o que haverá nova reunião da JFAN com o Secretário de Estado Adjunto.  
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Ana Gaspar referiu: <Procuramos, através de um diálogo profícuo com as diversas entidades 

envolvidas neste processo, responder a um anseio antigo da nossa população. Vamos continuar a 

trabalhar para o concretizar.= 

 Policiamento Comunitário no Bairro Santos ao Rego vai ser uma realidade 

A fim de dar sequência à implementação do Policiamento Comunitário no Bairro Santos ao Rego – 

iniciada no ano passado e interrompida pela pandemia, no dia 1 de fevereiro, a Presidente Ana 

Gaspar teve uma reunião (em videoconferência) com a Polícia Municipal. 

Ficou decidido, logo que possível, iniciar os módulos online da formação para os elementos 

constituintes do Grupo de Segurança. Ana Gaspar é categórica: <Estamos a trabalhar em todos os 

níveis para aumentar a segurança das Avenidas Novas e vamos continuar a colaborar com a Polícia 

Municipal para tornar o policiamento comunitário no Bairro Santos uma realidade, assim a 

segurança sanitária o permita.= 

 

  HIGIENE URBANA  
 

 Competências 

O pelouro da Higiene Urbana foi criado no âmbito da reforma de transferência de competências 

entre o Município de Lisboa e as juntas de freguesia, ficando por isso responsável pela limpeza e 

higiene do Espaço Público, com as seguintes competências a seu cargo:  

o Limpeza do Espaço Público (varredura e lavagem); 

o Limpeza e desentupimento de sarjetas; 

o Deservagem; 

o Despejo de papeleiras. 

 Época da folha 

Em função da elevada densidade de arvoredo que a Freguesia dispõe, foram executados, com 

planeamento, diversos trabalhos de limpeza da folha com o período de novembro a janeiro com 
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grande volume, pelo que todos os meios mecânicos existentes para o efeito cumpriram os 

objetivos. 

No sentido de agilizar o despejo e lavagem das duas varredoras existentes foi criado de raiz um 

local com as condições necessárias, na Freguesia para o efeito, e assim rentabilizar os tempos e 

consumos dos equipamentos no deslocamento ao local de lavagem.  

 COVID-19 

Após a Organização Mundial da Saúde ter decretado o Estado de Pandemia, a JFAN implementou 

um plano de prevenção que se estendeu a todas as suas equipas, inclusivamente à Higiene Urbana. 

Nesse sentido, foram tomadas as seguintes medidas:  

o Identificação e isolamento dos trabalhadores em situação de risco;  

o Divisão dos trabalhadores em situação ativa, funcionando <em espelho= e em turnos com 

horários desfasados, o que se verifica neste momento, de modo a dar resposta as 

necessidades da Freguesia; 

o Continuação na aquisição de produto desinfetante e distribuição pelos postos da Higiene 

Urbana e também pelos seus equipamentos (planeamento para aquisição de meios 

mecânicos a adquirir até ao final do ano para resposta de acordo com a situação atual); 

o Realização de limpeza e desinfeção permanente dos postos da Higiene Urbana;  

o Priorização da limpeza e do Espaço Público. 

 Saneamento 

Durante o período em análise, foi realizada uma manutenção e limpeza preventiva de todas as 

sarjetas da Freguesia, tendo o circuito sido completo por 3 vezes, em períodos distintos. Todas as 

sarjetas que se encontravam obstruídas, foram identificadas aos serviços municipais, para que se 

operasse uma limpeza mecânica das mesmas, garantindo assim o correto escoamento das águas. 

 Recolha de resíduos 

Em conformidade com o Contrato de Delegação de Competências (CDC), os serviços da JFAN 

mantiveram a recolha de resíduos junto aos ecopontos, tendo inclusivamente denotado a 

necessidade de reforço, dadas as limitações dos serviços camarários nos últimos meses. 
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 Deservagem 

Continuam a ser desempenhados os trabalhos de deservagem, que diariamente vão cumprindo o 

planeamento traçado para a Freguesia. 

 Apoio a eventos e ocorrências 

Em conformidade com aquelas que são as suas competências, os funcionários da Higiene Urbana 

prestaram apoio a diversos eventos e ocorrências que surgiram na Freguesia, entre os quais a 

remoção de destroços decorrentes de acidentes rodoviários. 

Devido à suspensão de alguns, já tradicionais, eventos desportivos e culturais, a necessidade de 

apoio a estas atividades foi substancialmente reduzida.  

Por último é oportuno referir que tendo em conta a pandemia COVID-19, as equipas trabalham de 

momento com horários desfasados e contínuos, de modo a não existir contacto entre grupos de 

trabalho. Deste modo, o rendimento de trabalho mantem as contas exigidas e tem sido possível 

responder de forma contínua aos requisitos da Freguesia, quer pelo planeamento, quer pelo 

esforço dos funcionários e reforço de meios mecânicos. 

 

  BRIGADA DE INTERVENÇÃO RÁPIDA 
 

 Atividade da Brigada de Intervenção Rápida <BIR= 

Durante o período em análise, a equipa da Brigada de Intervenção Rápida (BIR) da JFAN, executou 

as seguintes tarefas: 

o Pulverização de produtos adequados para os locais, no âmbito do combate à pandemia 

COVID-19, sendo efetuadas higienizações em todos os edifícios da JFAN, com produto 

adequado e de um modo regular; 

o Apoio diário na distribuição de kits refeição; 

o Apoio diverso à população da Freguesia; 

o Continuidade dos trabalhos de manutenção dos pavimentos pedonais e do mobiliário urbano 

da Freguesia; 
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o Continuidade dos trabalhos de apoio e de manutenção dos edifícios da JFAN; 

o Execução de trabalhos de manutenção dos edificados, incluindo as escolas; 

o Execução de trabalhos diversos, tendo em conta que os equipamentos são transversais aos 

diversos pelouros da JFAN. 

Por último é oportuno referir que tendo em conta a pandemia COVID-19, as equipas estão a trabalhar 

em horários desfasados e contínuos, de modo a não existir contacto entre grupos de trabalho. As cotas 

de rendimento mantêm-se e tem sido possível responder às necessidades da Freguesia, quer pelo 

planeamento, quer pelo esforço dos funcionários. 

 

  LICENCIAMENTOS  
 

Devido à situação de pandemia originada pela COVID-19, foi realizado um trabalho de campo exaustivo 

para apoiar e incentivar o comércio local da Freguesia. Nesse apoio, foi concedido a ampliação e 

criação de esplanadas ou áreas expositivas, respeitando o cumprimento dos requisitos mínimos de 

circulação pedonal. 

Nos meses novembro e dezembro de 2020, as licenças das esplanadas estiveram isentas do pagamento 

de taxas de ocupação de espaço público. No entanto, todas as licenças que caducaram durante o 

período de isenção, de 1 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020, deverão ser comunicadas à 

JFAN a partir de 31 de dezembro de 2020, conforme disposto na proposta n.º 102/2020 da JFAN, 

aprovada a 22 de julho de 2020.  

De novembro a dezembro de 2020 foram registados 28 processos de Ocupação do Espaço Público no 

âmbito do Regime do Licenciamento Zero, e foi registado 1 processo de Pedido de Ocupação do Espaço 

Público (POEP) temporários. 

No início de 2021, de acordo com a proposta n.º 15/2021 da Junta de Freguesia de Avenidas Novas, 

aprovada a 07 de janeiro de 2021, foi atribuída a isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço 

público das esplanadas, incluindo os equipamentos inseridos na área das mesmas, de 01 de janeiro de 

2021 até 31 de dezembro de 2021. 
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De janeiro a fevereiro de 2021 foram registados 155 processos de Ocupação do Espaço Público no 

âmbito do Regime do Licenciamento Zero, e registados 2 processos de Pedido de Ocupação do Espaço 

Público (POEP) temporários. 

 

  EQUIPAMENTOS  

 Espaço Cidadão tem balcão de atendimento aberto 

O Espaço Cidadão da Junta de Freguesia das Avenidas Novas tem um balcão de atendimento aberto, 

no Piso 1 do Mercado do Bairro Santos ao Rego, situado na Rua Cardeal Mercier. Este Espaço 

permite servir melhor os nossos fregueses, de forma mais rápida e próxima. 

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num 

único balcão, como por exemplo, tratar da carta de condução, solicitar nova senha ou uma 

caderneta predial junto da Autoridade Tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de 

assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, entre 

muitos outros. 

Atualmente, devido à pandemia, o atendimento presencial terá de ser feito por marcação, através 

do número 912 895 871, entre as 09h30 às 16h30, nos dias úteis. 

 

  ESPAÇO PÚBLICO, URBANISMO, AMBIENTE E MOBILIDADE 

 

 Espaço Público  

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

calçada e nivelamento de pequenas zonas de passeio e reparação ou substituição de pilaretes e 

balizadores que se encontravam danificados.  

A execução destes trabalhos de manutenção de pavimentos foi realizada pelos calceteiros que 

integram a Brigada de Intervenção Rápida (BIR).  
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Ainda no âmbito das acessibilidades pedonais, destaca-se a empreitada de regularização dos passeios 

danificados por interferência das raízes das árvores, desenvolvidos no âmbito dos Contratos de 

Delegação de Competências.  

Face a esta intervenção, os pavimentos que se encontravam com desníveis acentuados devido às raízes 

das árvores estão a ser regularizados, contribuindo para uma circulação pedonal mais confortável e 

segura na Freguesia. 

No que se refere a outras ações de gestão e manutenção no Espaço Público, destaque para a colocação 

de pilaretes e também de balizadores, estes últimos para indicar a entrada/saída de garagens. 

Procedeu-se à reparação de todos os 56 guarda-corpos que se localizam no Campo Pequeno, 67 - 81, 

na via que se encontra entre a Avenida da República e a Avenida Defensores de Chaves. Este 

equipamento apresentava patologias graves resultantes do desgaste normal dos materiais, o que lhe 

conferia um mau estado de conservação, tendo ainda a agravante de se verificarem alguns elementos 

soltos com saliências cortantes. 

A reparação dos guarda-corpos incluiu lixagem, pintura e substituição dos elementos em pior estado.  

Relativamente ao mobiliário urbano, e após adjudicação na sequência da consulta informal, procedeu-

se à execução da terceira fase do Plano de Reabilitação de Mobiliário Urbano. 

Nesta terceira fase, para além dos trabalhos de manutenção relativos às ripas de madeira é também 

contemplada na empreitada a reparação da estrutura metálica e suas ligações, dado que a maioria das 

estruturas apresenta problemas de corrosão. São ainda incluídos dez bancos cuja reparação incide só 

nas estruturas metálicas. 

Esta intervenção compreende uma lista de cinquenta e seis bancos com reabilitação total e dez bancos 

para reabilitação exclusiva das estruturas metálicas, num total de 66 (sessenta e seis) bancos:  

o Avenida Duque d’Ávila - 48 unidades; 

o Largo São Sebastião da Pedreira - 2 unidades, frente ao Palácio Vilalva; 

o Avenida da República - 6 unidades; 

o Rua Carlos Reis - 2 unidade, em frente ao número 2; 

o Rua da Beneficência - 4 unidades, lado Sul, entre a via-férrea e o Hospital Curry Cabral; 
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o Rua Francisco da Holanda - 4 unidades, em frente aos números 2, 44 e 47 (em volta das 

duas árvores na escadaria da rua). 

Esta empreitada, que dá continuidade aos trabalhos realizados nas fases anteriores, teve o objetivo de 

retomar o estado original do mobiliário urbano, mitigar as anomalias encontradas e melhorar as 

condições de conforto no Espaço Público para a população. A opção de recuperação dos bancos versus 

aquisição de novos exemplares é uma medida que assenta em razões de ordem financeira e ambiental. 

Como preparação para a intervenção prevista no CDC que se localiza no Largo da antiga Estação do 

Rego, foi realizado um projeto de abastecimento para tomada de água no Espaço Público, que foi 

entregue à EPAL para aprovação e posterior acompanhamento em fase de obra. O projeto foi aprovado 

pela EPAL e o acompanhamento está previsto para breve, já em fase de obra. 

De acordo com as medidas para contenção do COVID-19, foi mantida fechada a água que alimenta os 

bebedouros públicos.  

Continua em curso a preparação dos elementos necessários para a empreitada de requalificação do 

espaço público interior do Edifício Gemini (Rua Julieta Ferrão), incluindo estudo em BIM (Building 

Information Modelling), que se prevê ser realizada no princípio do verão. 

No cumprimento da competência das juntas de freguesia, de conservação ou de colocação de novas 

placas toponímicas, dando resposta aos boletins do Núcleo de Toponímia da CML, foi colocada uma 

placa Tipo IV na Alameda Edgar Cardoso com a designação <Alameda Edgar Cardoso=. 

Na última semana de dezembro, um acidente na operação de podas danificou a placa comemorativa 

com a designação <Jardim Marquês de Marialva= que se localiza no jardim com o mesmo nome. 

A JFAN comunicou de imediato o ocorrido à CML/DMC/DPC que ficou encarregue da recuperação da 

placa. Os trabalhos de remoção da placa para a oficina da CML requerem um acompanhamento 

pericial, para não danificar ainda mais o objeto, o que não foi possível realizar por causa do período de 

confinamento. 

 Espaços de Jogo e Recreio (EJR)  

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

Jogo e Recreio (EJR) da Freguesia de Avenidas Novas (9 Espaços de Jogo e Recreio públicos, 2 Espaços 

de Jogo e Recreio das escolas básicas e 2 Parques Fitness públicos), com a elaboração dos respetivos 

relatórios mensais de manutenção. Embora os espaços tenham continuado fechados, as visitas de 
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manutenção preventiva foram realizadas durante os meses de novembro e dezembro de 2020 ao 

abrigo do contrato de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021 ao abrigo do novo contrato de 2021, de 

modo a estarem preparados para a sua reabertura. 

Foram mantidos os avisos de encerramento temporário em cada um destes EJR da Freguesia, que se 

encontram vedados com fitas sinalizadoras. As placas informativas e as fitas sinalizadoras foram 

sujeitas regularmente a vistorias, sendo reforçadas sempre que necessário. Foram ainda colocadas 

correntes com cadeados nos portões de modo a que os parques fiquem efetivamente fechados. 

Foram realizados os trabalhos de manutenção corretiva, que visam resolver as situações de 

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

detetadas durante as visitas de manutenção preventiva. A fim de manter a homologação dos 

brinquedos este é um trabalho que tem sempre de ser subcontratado para ser realizado por uma 

empresa credenciada para o efeito. 

Seguem descriminadas as intervenções que neste período tiveram lugar nos Espaços de Jogo e Recreio 

e Parques Fitness públicos, no âmbito da manutenção corretiva:  

o EJR da Rua Filipe da Mata 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos. 

o EJR da Rua Julieta Ferrão 

 Pintura de mola no equipamento com a referência 12621; 

  Reparação do equipamento FIT05 com substituição do apoio de pés. 

o EJR do Jardim Amélia Carvalheira 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos. 

o EJR da Avenida Duque d’Ávila 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos; 

 Revisão da fundação do equipamento FITO2, REMO,  

 Colocação de fechadura no portão do parque infantil. 

o EJR do Bairro Azul 

 Pintura de mola abelha NRO113 e esferas de madeira em sistema de cordas fixas. 
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o EJR do Jardim Gomes de Amorim (Casa da Moeda) 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos; 

 Pintura do equipamento M631, Mesa de atividades; 

 Fornecimento e instalação de 4 ripas de bancos, velatura em 4 bancos assim como 

aperto de todas as ripas; 

 Fornecimento e instalação de 1 portão de entrada no EJR. 

o EJR do Jardim Marquês de Marialva (Campo Pequeno) 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos; 

 Fornecimento e instalação de novo equipamento, carrocel inclusivo <Touniquet 

Proludic=); 

 Fornecimento e instalação de pavimento de segurança para o carrocel inclusivo, 

sintético em borracha SBR 50mm, incluída camada final em verde TPV 10mm  

 Fornecimento e instalação de círculo de madeira para equipamento J3305; 

 Fornecimento e instalação de varandim para equipamento J3305. 

o Parque Infantil da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos; 

 Fornecimento e instalação de 2 cordas no equipamento J2533-M; 

 Fornecimento e instalação de 1 corda no equipamento torre de atividades. 

o Parque Fitness do Jardim José Luís Borges (Arco do Cego) 

 Fornecimento e instalação de 2 punhos do equipamento FIT02; 

 Fornecimento e instalação de banco no equipamento FITO6. 

o Parque Infantil da Rua Mário Cesariny 

 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos. 

o Parque Infantil da Escola Básica São Sebastião da Pedreira (provisoriamente na Escola 

Secundária Marquesa de Alorna) 
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 Colocação de chapas acrílicas identificativas em diversos equipamentos. 

Das manutenções corretivas realizadas há ainda a destacar substituição de um equipamento rotativo 

existente no espaço de jogo e recreio do Jardim Marques de Marialva, que já não oferecia completas 

condições de segurança e não era passível de recuperação, por um carrocel inclusivo. A instalação 

deste brinquedo ficou adiada, face à perspetiva de se realizar uma requalificação mais abrangente a 

todo o Espaço de Jogo e Recreio do Jardim Marquês de Marialva. 

Foi adquirido um novo equipamento para a Escola Mestre Arnaldo Louro em substituição da <casinha 

e escorrega= de madeira existente no recreio do 1º ciclo, que já mostrava sinais de deterioração 

impossíveis de reparar que já implicavam com a segurança dos utilizadores. Foi adquirido um 

equipamento do mesmo tipo do existente, mas com novas valências, para além da casinha de madeira 

e escorrega, possui uma parede de escalada e uma rede de trepar. O equipamento encontra-se 

instalado sobre um pavimento de borracha in-situ, cuja capacidade de amortecimento foi previamente 

testada pelo Laboratório Industrial da Qualidade entidade acreditada para o efeito. Uma vez que o 

resultado dos testes foi positivo, estando o pavimento em boas condições, foi apenas necessário 

colocar uma nova camada final. 

No final foi realizada a inspeção pós instalação pela mesma entidade para verificação de que tudo se 

encontrava em conformidade e feita a compilação técnica. 

Com a alteração da legislação em vigor, nomeadamente as normas, passou a ser obrigatório a partir 

de outubro de 2020, para além da manutenção preventiva, a realização de uma inspeção anual por 

entidade acreditada. Nesse sentido foram feitas consultas ao mercado de modo a reunir a informação 

necessária para a abertura de um procedimento que faculte a realização dessa inspeção. 

 Espaços Verdes  

o Manutenção dos Espaços Verdes 

A JFAN, não dispõe de recursos próprios que possam assegurar as diversas operações de manutenção 

nos Espaços Verdes. Por esse motivo, esse trabalho é realizado por uma empresa externa, sob a 

coordenação e fiscalização dos técnicos da JFAN.  

De modo a assegurar a manutenção dos Espaços Verdes para 2021, a JFAN lançou em novembro de 

2020 um novo concurso público para a Aquisição de Serviços de Manutenção de Espaços Verdes e 

Arvoredo na Freguesia de Avenidas Novas. Os serviços de manutenção de espaços verdes ao abrigo do 
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novo contrato tiveram início em janeiro de 2021. No novo contrato foram incluídas algumas tarefas 

que não estavam previstas nos contratos anteriores, nomeadamente a limpeza dos principais Espaços 

Verdes da Freguesia aos domingos. 

Durante os meses de novembro a fevereiro, deu-se continuidade aos habituais trabalhos de 

manutenção dos Espaços Verdes, tais como limpeza diária de canteiros e pavimentos, despejar de 

papeleiras, recolha de folhas secas, corte de relvados e prados, monda e sacha de canteiros, podas, 

entre outros, que decorrem de acordo com o plano de trabalhos estabelecido em função da época do 

ano.  

Após monitorização e avaliação do sistema de rega da Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida, 

verifica-se a necessidade de uma intervenção de maiores dimensões do que a expectada, que deverá 

ser realizada até à próxima época de rega, tendo já sido solicitados orçamentos para a sua execução. 

No seguimento do Plano de Requalificação dos Espaços Ajardinados da Freguesia, foram preparados 

os trabalhos para a requalificação de mais 5 espaços, com os estudos e mapas de medições 

necessários. Após consulta ao mercado foi lançado procedimento e adjudicada uma empreitada para 

a realização de trabalhos em espaços verdes. 

Foram requalificados os seguintes espaços, com a descrição dos trabalhos que se detalha a seguir: 

o Avenida Conde de Valbom 

 Remodelação total do jardim (1200 m2); 

 Requalificação do sistema de rega; 

 Alteração de canteiros; 

 Novo relvado em tapete;  

 Novos canteiros de herbáceas e arbustos;  

 Lajetas em pedra junto do quiosque; 

 Colocação de placas com as regras de utilização dos espaços verdes. 

o Rotunda da Rua Sousa Lopes 

 Reparação dos danos feitos pelas obras do saneamento; 

 Escarificação e ressementeira de prado regado; 
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 Plantação de arbustos e herbáceas. 

o Espaços verdes da Piscina 

 Substituição da tubagem principal do sistema de rega que estava com ruturas frequentes; 

 Plantação de canteiros com herbáceas de flor e arbustos.  

o Arco do Cego 

 Plantação de canteiro que estava vazio com hera e vinca;  

 Reparação da rega do canteiro. 

o Rua Eugénio dos Santos 

 Remodelação total de canteiro (500 m2); 

 Sistema de rega novo, automático; 

 Preparação do terreno; 

 Novo relvado em tapete; 

 Colocação de placa com as regras de utilização dos Espaços Verdes. 

 

Na sequência da iniciativa de um grupo de moradores/vizinhos, de criar um canteiro com plantas 

xerófitas junto ao edifício Barcelona na Rua Julieta Ferrão/Rua Sousa Lopes, foi feito um procedimento 

para adaptação do espaço verde envolvente ao canteiro que incluiu diversos trabalhos tais como a 

colocação de tapetes de relva, após a respetiva preparação do terreno, retificações no sistema de rega, 

realização de um pequeno caminho em gravilha contido por um lancil de PVC. Foram ainda reforçadas 

as plantações em dois canteiros que necessitavam de mais plantas. 

Foi mantido o apoio a um grupo de moradores que voluntariamente se encarregam da manutenção 

dos canteiros junto ao Centro Comercial Gemini. Para além do apoio técnico na execução das tarefas 

de manutenção de espaços verdes ao longo do ano, também foram fornecidas matérias, tutores de 

madeira, composto de plantação, plantas e estilha. 

o Arvoredo 

Foram realizadas algumas podas pontuais, de caráter urgente, em arvoredo urbano em diversos 

arruamentos da Freguesia. 
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Na continuidade da monitorização e controlo da praga da lagarta do pinheiro, foi mantida a vigilância 

e monitorização relativamente à eventual presença de ninhos e lagartas no solo. 

Em consequência dos tratamentos preventivos efetuados em outubro pelo método de endoterapia, 

foram muito pontuais as situações onde se registaram ninhos, tendo os mesmos sido prontamente 

removidos. Não se registaram ocorrências devido a lagartas no solo. 

Em cumprimento do Plano de Podas 2020/2021, foram realizadas as podas de inverno, e em 

simultâneo a maior parte das podas de primavera de 2020 (março / abril), que por causa da pandemia 

tiveram de ser suspensas. Da empreitada de podas de primavera apenas não foi possível realizar os 

trabalhos previstos na Rua Castilho, porque as árvores presentes nessa rua são jacarandás, uma 

espécie que só deve ser podada até final de abril; assim esta rua ficou programada para as podas de 

Primavera de 2021 e os trabalhos foram substituídos por outras ruas cujas podas foram assim 

antecipadas. 

Assim foram realizadas podas programadas num total de 856 exemplares, distribuídos por 20 

arruamentos da Freguesia: 

Local Espécie Quantidade 

Av. de Berna Celtis australis 76 

Alameda Coronel Marques Júnior Washingtonia robusta 37 

Av. Visconde de Valmor Liriodendrum tulipifero 40 

Av. Sidónio Pais Brachychiton populneus 49 

Av. João Crisóstomo Acer sp. 70 

Campo Pequeno Platanus sp. 20 

Rua António Enes Celtis e Ulmus 18 

Rua Latino Coelho Liriodendrum tulipifero 22 

Largo São Sebastião da Pedreira Populus alba 7 

Rua Fialho de Almeida Corylus sp 44 

Rua Marquês da Fronteira Várias 21 

Rua Eugénio dos Santos Brachychiton populneus 14 

Rua Soeiro Pereira Gomes Grevileas e Tilias 78 

Rua Alberto de Sousa Acer 10 
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Rua Dr. Eduardo Neves Platanus sp 13 

Rua Cordeiro de Sousa Platanus sp 5 

Rua Mário Castelhano Várias 7 

Rua Marquês de Subserra Koelreuterias spp 16 

Jardim Marquês de Marialva Platanus sp 287 

Rua Julieta Ferrão Platanus sp e outras 22 

 TOTAL 856 

 

Os trabalhos de poda têm o acompanhamento de técnicos especializados da Junta de Freguesia e são 

feitos em estreita colaboração com os técnicos especialistas em arvoredo Divisão de Manutenção e 

Requalificação da Estrutura Verde da CML. 

As intervenções realizadas são definidas caso a caso, consoante a espécie da árvore, o seu porte, a 

localização, o estado fitossanitário e tendo em consideração a data da última intervenção.  

De um modo geral realizaram-se os seguintes tipos de poda: 

o Podas de segurança, com supressão de ramos mal inseridos, com problemas estruturais e em 

perigo de queda;  

o Podas de limpeza, com supressão de ramos secos e cruzados, rebentos ladrões e ramos mal 

inseridos;  

o Podas de reequilíbrio de copa, pela redução ou supressão de ramos que provoquem a 

descompensação da copa por excesso de peso;  

o Podas de coabitação, em afastamento de fachadas, de luminárias e de sinalização vertical;  

o Podas de levantamento de copa, pela supressão gradual de ramos baixos, evitando o conflito 

com a normal circulação de pessoas e veículos;  

o Podas de aclaramento de copa, pela supressão seletiva de ramos secundários e terciários, no 

interior da copa, tornando-a mais permeável à passagem de ar e luz, minimizando alguns 

problemas fitossanitários;  

o Podas de formação, em exemplares jovens, visando a correção de defeitos estruturais e a 

orientação dos ramos. 



 

33 

Em fevereiro deu-se início ao procedimento por consulta prévia para as podas de Primavera, que vai 

abranger 288 exemplares, distribuídos por 5 arruamentos da freguesia, de acordo com o quadro 

abaixo: 

Local Espécie Quantidade 

Rua Castilho Jacaranda mimosifolea 68 

Avenida Miguel Bombarda Jacaranda mimosifolea 90 

Rua Lyon de Castro Tipuana tipu 22 

Avenida Conde de Valbom Tipuana tipu 25 

Avenida Elias Garcia Tipuana tipu 83 

 TOTAL 288 

 

 Ambiente  

Foi finalizada a instalação dos adaptadores economizadores de torneira no edificado a cargo da JFAN, 

com o propósito de se conseguir uma redução dos consumos de água e consequentemente obter uma 

maior eficiência hídrica. 

A instalação destes equipamentos diminui o caudal proveniente da rede de águas, proporcionando o 

combate ao desperdício no consumo de água e contribuindo desta forma para a sustentabilidade deste 

recurso, para além da diminuição de custos. 

Ao longo dos últimos três anos foram implementadas as medidas previstas no Plano de Gestão 

Ambiental relativas aos edifícios e equipamentos afetos à Junta de Freguesia ao nível do controle e 

maior eficiência no uso da água e energia. Ao longo de 2020 estava prevista a monitorização das ações 

tomadas, para posterior análise dos dados e avaliação.  

Esta monitorização foi efetuada, mas o ano de 2020 foi bastante atípico para uma análise e avaliação 

dos dados obtidos. Isto porque a pandemia provocou o encerramento de equipamentos ou um menor 

uso de alguns edifícios, pelo que os valores registados na monitorização têm de ser analisados 

considerando o que foi exposto. 

As infraestruturas dos equipamentos desportivas, tais como a piscina e o pavilhão desportivo, foram 

os primeiros edifícios sujeitos à análise de registos, uma vez que são responsáveis por grande parte do 
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consumo total de energia, gás e água. Estes gastos estão inerentes ao uso destes equipamentos e à 

maior exigência do nível do conforto térmico. 

Antes da apresentação dos quadros convém apenas fazer um breve apontamento sobre os diferentes 

tipos de energia que foram monitorizados. 

Enquanto a energia ativa é necessária para produzir trabalho (rotação do eixo do motor), a energia 

reativa é essencial para produzir fluxo magnético indispensável ao funcionamento de motores, 

transformadores, etc., que é o que acontece na piscina. 

Ou seja, fisicamente esta energia não produz trabalho, mas <ocupa espaço= que poderia ser ocupado 

por energia ativa, aumentando as perdas nas redes de distribuição e nas instalações de utilização. 

A energia reativa é parte da fatura de energia elétrica das empresas, constituindo um encargo 

financeiro considerável. No entanto pode ser eliminado com alguns equipamentos. 

Nesta primeira fase do estudo foram comparados os dados do consumo mensal de energia na Piscina 

Municipal, Polidesportivo e Pavilhão Desportivo: 

Gráfico mensal de energia | Piscina Municipal – Consumos de Energia 
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Gráfico mensal de energia | Piscina Municipal – Consumos de Energia Reativa 

 

 

 

 

 

Gráfico mensal de energia | Pavilhão Desportivo – Consumos de Energia 
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Gráfico mensal de energia | Pavilhão Desportivo – Consumos de Energia Reativa 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico mensal de energia | Polidesportivo – Consumos de Energia 
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Da análise dos dados conclui-se que a acentuada redução de energia que se verifica a partir do mês de 

março se deve principalmente ao encerramento das atividades na Piscina Municipal e no Pavilhão 

Desportivo, em consequência da pandemia COVID-19.  

Note-se que, com a abertura da Piscina e do Pavilhão Desportivo em setembro os valores de energia 

sofrem um aumento relativamente aos meses anteriores, no entanto, sempre inferior aos consumos 

do ano de 2019. 

Este decréscimo é esperado uma vez implementadas as medidas de minimização, tais como a 

substituição da iluminação por tecnologia LED. 

O Polidesportivo apresenta uma redução de consumos pouco acentuada, uma vez que neste edifício 

as atividades mantiveram-se (Brigada de Intervenção Rápida e Higiene Urbana), à exceção dos jogos 

no campo. 

Relativamente à energia reativa verificou-se uma redução clara nos seus consumos. Esta redução era 

esperada, uma vez que as substituições efetuadas no ano anterior, como a instalação de uma bateria 

de condensadores, foram no sentido da redução/eliminação desta energia. 

No que respeita à monitorização das medidas implementadas nos sistemas de rega para uma maior 

eficiência hídrica e redução de consumo, foi feito um mapa comparativo com os consumos de rega 

durante o verão para cada espaço. Verificou-se que comparativamente ao ano anterior (2019) houve 

uma redução global no consumo de cerda de 13%.  

Esta redução deve-se em grande parte a uma melhor gestão dos sistemas, devido à informação 

recebida pelo sistema Waterbeep ao qual a junta aderiu em 2019. Comparando o ano de 2018 com 

2019, ano em que foi instalado o sistema, a redução foi de cerca de 30%. 

 Mobilidade 

Foram realizados diversos trabalhos de manutenção de sinalização vertical e de balizadores de ciclovia, 

de modo a garantir a segurança do trânsito pedonal e rodoviário.  

Na substituição dos sinais, é preenchida uma ficha com a localização exata, tipo de operação, data de 

execução e homologação do sinal substituído, permitindo à CML o registo de toda a sinalização vertical 

no mapa de Lisboa, que pode ser consultada pela JFAN via internet. 
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Após terem sido solicitados pela Junta de Freguesia à CML, em dezembro foram colocados pilaretes 

nas passadeiras da Rua Andrade de Corvo e da Rua Viriato, de modo a impedir que veículos de carga e 

descarga, e outros, parqueiem nas áreas pedonais.  

Relativamente à sinalização horizontal, prevê-se no início da Primavera realizar a repintura das 

passadeiras que constavam no mapa de trabalhos de 2020 e que por causa de más condições 

atmosféricas e dificuldade no reagendamento da presença de polícia não puderam ser executadas. 

 Contratos de Delegação de Competências (CDC) para projetos no Espaço Público e nos Espaços 

Verdes   

Em maio de 2019, através do Contrato n.º 6/UCT/DRJF/2019, datado de 20.05.2019, a CML 

contemplou na Nova Geração de Contratos de Delegação de Competências (CDC) as propostas de 

projetos no Espaço Público e nos Espaços Verdes que lhe foram apresentadas pela Junta de Freguesia 

de Avenidas Novas. 

A partir de junho desse ano começou o trabalho de preparação e realização das Fichas Síntese das 

propostas apresentadas. Importa referir, que por obrigação contratual com a CML, nenhum projeto, 

procedimento ou ação, pode ser iniciado sem um Parecer Prévio favorável formal dos departamentos 

competentes da CML.  

Outro procedimento obrigatório decorrente deste contrato é o preenchimento de fichas, 

correspondentes a relatórios trimestrais, para o controlo da execução física e da execução financeira 

dos CDC já aprovados. 

O ano de 2020 foi o ano de fecho de diversos projetos que ficaram prontos para a fase de obra. De 

modo a acompanhar as obras de maior envergadura, que vão ter lugar em 2021, foi efetuada em 

dezembro uma consulta informal ao mercado para adjudicação de serviços de fiscalização de 

empreitadas, que tiveram lugar no início de fevereiro. 

Segue abaixo a enumeração dos projetos que fazem parte dos Contratos de Delegação de 

Competências (CDC) localizados em espaço público / espaços verdes, e as ações efetivas que nesse 

âmbito foram desenvolvidas durante o período que reporta este relatório. 
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Intervenções no Espaço Público, no âmbito do Programa Bairro 100% Seguro: 

o Projeto CDC.01a – Reparação de passeios danificados por raízes de árvores 

O início da empreitada de <Reparação de passeios danificados por raízes de árvores <teve lugar em 

finais de novembro, sendo os trabalhos fiscalizados pela JFAN. O início da empreitada teve lugar em 

finais de novembro, sendo os trabalhos fiscalizados pela JFAN. Ainda durante o ano de 2020 foram 

intervencionadas 14 caldeiras da Av. António José de Almeida (frente à Casa da Moeda) e regularizada 

uma faixa de calçada, com uma largura de 3m, ao longo do passeio. Estas intervenções só estarão 

terminadas no final da empreitada, com o enchimento das caldeiras com casca de pinheiro. 

No início do ano deu-se continuidade aos trabalhos com intervenções na Rua Dona Filipa de Vilhena, 

Av. Visconde de Valmor, Campo Pequeno (junto ao palácio das Galveias) e Av. Conde Valbom, num 

total de 70 caldeiras e regularizada a faixa de calçada adjacente. Estas intervenções têm o 

acompanhamento da JFAN, sendo efetuadas reuniões de obra nos locais antes, durante e após a obra. 

As intervenções só estarão terminadas aquando o enchimento das caldeiras com casca de pinheiro. 

o Projeto CDC.01b - Remoção de pilaretes de cimento 

A empreitada de remoção de pilaretes de cimento, em termos de trabalhos e sua logística, foi dividida 

em três fases: 1) intervenção na Av. Marquês de Tomar; 2) remoção de pilaretes de cimento em vários 

arruamentos da zona de São Sebastião; 3) remoção de pilaretes de cimento em vários arruamentos do 

Bairro Santos ao Rego.  

Esta empreitada terminou em novembro. A JFAN fez o acompanhamento da obra, tendo sido 

realizadas reuniões de obra com regularidade nos vários locais de intervenção. Foram entregues todos 

os documentos necessários para o encerramento da empreitada (Relatório de Segurança, PPG e RCGS, 

Guias de Resíduos, entre outros) tendo sido realizada vistoria e assinatura do auto de receção 

provisória da obra. 

Foi ainda adquirida uma mesa com quadro xadrez e quatro cadeiras para o separador central da Av. 

Marques de Tomar, que não chegou a ser colocada por causa da pandemia. 

o Projeto CDC.01c - Requalificação do Jardim Marquês de Marialva 

Preparação da Ficha Síntese da proposta que prevê o melhoramento e repavimentação dos 

pavimentos mais degradados do Jardim Marquês de Marialva (Campo Pequeno), um parque canino, a 

recuperação do mobiliário urbano, a requalificação do material vegetal e das condições edáficas dos 
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canteiros e a requalificação do edifício junto ao parque infantil. Envio da Ficha Síntese à CML durante 

o mês de novembro e respetiva aprovação em dezembro Preparação das peças do procedimento de 

Consulta Prévia para a Empreitada de Requalificação do Jardim Marquês de Marialva. 

o Projeto CDC.02 - Largo da antiga Estação do Rego  

Em novembro foram realizadas novas reuniões no local com os serviços da CML (DCIEP – Divisão de 

Controlo de Intervenções em Espaço Público) de modo a se avaliar as condicionantes para a abertura 

de valas e pedido de acompanhamento de obra para registo no cadastro de infraestruturas; foram 

também realizadas novas reuniões com a <Infraestruturas de Portugal=, para aferir os 

condicionamentos indicados pela IP no que se refere à relocalização dos portões e instalação de 

vedações e sobre as medidas de segurança a considerar face à presença do canal ferroviário contíguo; 

foram estabelecidos contatos com a EPAL e no final de dezembro foi recebida aprovação por parte 

desta entidade para a ligação da rede predial à rede pública.  

A empreitada teve início em janeiro. Foram executados os trabalhos associados à execução de uma 

nova vedação e relocalização dos portões da Infraestruturas de Portugal (IP), com o acompanhamento 

desta entidade e da JFAN.  

 

Intervenções no Espaço Público, no âmbito do Programa Escola 100% Segura: 

o Projeto CDC.03 - Requalificação da Praça Nuno Gonçalves 

Foi lançada Consulta Prévia para a empreitada de Requalificação da Praça Nuno Gonçalves. A 

empreitada foi adjudicada em fevereiro e o início das obras estão previstos para finais do mês de 

março. 

 

Intervenções nos Espaços Verdes, no âmbito do Programa Projetos Especiais (requalificação de 

jardins) 

o Projeto CDC.08a - Requalificação do Jardim da Rua Filipe da Mata 

Em novembro a CML comunicou à JFAN que o viaduto necessitava de obras estruturais nos seus pilares, 

o que inviabilizava a realização do projeto. Face a estes fatos, a empreitada do projeto de 

requalificação do jardim Filipe da Mata não pôde ser concretizada. 
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o Projeto CDC.08b - Requalificação do Jardim Amélia Carvalheira 

A empreitada de Requalificação do Jardim Amélia Carvalheira foi adjudicada em dezembro de 2020 e 

teve início na segunda semana de 2021. Até ao final do mês de fevereiro foram realizados diversos 

trabalhos, com o acompanhamento da fiscalização e da JFAN; as principais dificuldades no 

desenvolvimento desta empreitada prendem-se com a obtenção da autorização atempada da EDP 

para os trabalhos ligados à instalação da iluminação pública no interior do jardim (requalificação da 

rede e dos equipamentos já existentes).  

o Projeto CDC.08c - Requalificação do Jardim Gomes de Amorim 

Em fevereiro foi realizada uma Consulta Prévia para a empreitada de Requalificação do Jardim Gomes 

de Amorim. Estima-se que as obras de requalificação tenham início em abril. 

o Projeto CDC.08d - Espaço Comunitário do Bairro\ Rua Marciano Henriques da Silva 

Preparação da Ficha Síntese da proposta que prevê a criação na rua Marciano Henriques da Silva 

(Bairro Santos ao Rego) de um Parque Infantil e de uma área de estadia, equipada com mesas e bancos, 

que permitam e potenciem o convívio entre os moradores; prevê-se ainda uma área de hortas urbanas. 

Envio da Ficha Síntese à CML no final do mês de janeiro.  

o Projeto CDC.08f - Requalificação do Pavimento do Espaço de Jogo e Recreio do Jardim 

Marquês de Marialva 

Preparação da Ficha Síntese da proposta de Requalificação do Espaço de Jogo e Recreio (EJR) do Jardim 

Marques de Marialva, que contempla a reparação do pavimento atual de modo a ficar em 

conformidade com as novas normas legais (EN 1176 e EN 1177) e a possibilidade de uma intervenção 

mais global que permita integrar nas valências atuais uma componente lúdica mais inclusiva. Envio da 

Ficha Síntese à CML no final do mês de janeiro, validada pela CML/ Direção Municipal do Ambiente, 

Estrutura Verde, Clima e Energia. Reunião com este serviço em fevereiro, tendo em vista a elaboração 

do estudo prévio. 

 Ocorrências 

No período em análise, manteve-se o trabalho contínuo de registo, resposta, verificação e avaliação 

das ocorrências e sugestões relacionadas com o Espaço Público, os Espaços Verdes e a Mobilidade, 

rececionadas através de carta, e-mail, telefone, aplicação <Na Minha Rua=, redes sociais ou 

presencialmente.  
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A seguir, apresentam-se os quadros, atualizados, com os registos referidos. 

Da leitura sequencial dos quadros relativos ao período em análise (novembro e dezembro de 2020, 

janeiro e fevereiro de 2021) e na comparação com os quadros apresentados no último Relatório de 

Atividades, pode-se concluir, relativamente ao Espaço Público e aos Espaços Verdes, que neste período 

de tempo foram resolvidas, criadas e/ou reclassificadas 46 ocorrências das 75 abertas nestes dois 

primeiros meses de 2021, 178 das 871 abertas em 2020, 7 relativas a 2019, 13 relativas a 2018 e 7 

relativas a 2017. 

No que se refere à Mobilidade, da leitura sequencial dos quadros relativos ao período em análise 

(novembro e dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021) e na comparação com os quadros 

apresentados no último Relatório de Atividades, pode-se concluir que durante o período em causa 

foram resolvidas, criadas e/ou reclassificadas 14 ocorrências das 17 abertas nestes dois primeiros 

meses de 2021 e 4 das 127 abertas em 2020. 

o Ocorrências | 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 1 0 0 

E-Mail / Facebook / Site 28 21 1 6 

Portal <Na Minha Rua= 159 153 0 6 

Presencial 31 26 2 3 

Telefone 16 15 0 1 

Total 235 216 3 16 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 56 52 0 4 

Mobiliário Urbano 8 6 1 1 

Parques Infantis 7 7 0 0 

Pavimento Pedonal 131 126 2 2 

Pilaretes 20 17 0 3 
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Placas Toponímicas 1 1 0 0 

Urbanismo 0 0 0 0 

Outros 12 6 0 6 

Total 235 216 3 16 

Taxa de Execução  99% 1%  

 

 2018 (de 1 de janeiro a 31 de dezembro) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 0 0 0 

E-Mail / Facebook / Site 239 187 7 45 

Portal <Na Minha Rua= 547 417 8 122 

Presencial 151 118 1 32 

Telefone 133 120 1 12 

Total 1070 842 17 211 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 331 269 4 58 

Mobiliário Urbano 13 7 0 6 

Parques Infantis 35 30 5 0 

Pavimento Pedonal 457 402 7 48 

Pilaretes 141 112 1 28 

Placas Toponímicas 6 3 0 3 

Urbanismo 10 10 0 0 

Outros 77 9 0 68 

Total 1070 842 17 211 

 Taxa de Execução 98% 2%  
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 2019 (de 1 de janeiro a 31 de dezembro) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 2 1 0 1 

E-Mail / Facebook / Site 268 210 7 51 

Portal <Na Minha Rua= 457 367 15 75 

Presencial 356 307 12 37 

Telefone 130 117 4 9 

Total 1213 1002 38 173 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 117 101 5 11 

Outros Espaços Verdes 12 10 0 2 

Arvoredo 238 189 10 39 

Rega 43 36 2 5 

Mobiliário Urbano 17 13 0 4 

Parques Infantis 47 43 2 2 

Pavimento Pedonal 474 430 7 37 

Pilaretes 163 148 9 6 

Placas Toponímicas 14 11 0 3 

Urbanismo 14 10 0 4 

Outros 74 11 3 60 

Total 1213 1002 38 173 

 Taxa de Execução 83% 4%  
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 2020 (de 1 de janeiro a 31 de dezembro) 

Origem Recebido 

Correio Postal 0 

E-Mail / Facebook / Site 163 

Portal <Na Minha Rua= 417 

Presencial 116 

Telefone 175 

Total 871 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 82 63 1 18 

Outros Espaços Verdes 8 7 0 1 

Arvoredo 230 176 9 45 

Rega 15 13 0 2 

Mobiliário Urbano 18 9 0 9 

Parques Infantis 22 17 3 2 

Pavimento Pedonal 328 282 7 39 

Pilaretes 136 109 13 14 

Placas Toponímicas 3 1 1 1 

Urbanismo 5 0 1 4 

Outros 24 5 3 18 

Total 871 682 36 153 

Taxa de Execução 95% 5%  
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  2021 (de 1 de janeiro a 28 de fevereiro)  

Origem Recebido 

Correio Postal 0 

E-Mail / Facebook / Site 27 

Portal Na Minha Rua 32 

Presencial 2 

Telefone 14 

TOTAL 75 

Área de Intervenção Recebido Resolvido 
Em 

Resolução 

Criado ou 

Reclassificado 

Espaços Verdes 5 3 0 2 

Outros Espaços Verdes 5 3 1 1 

Arvoredo 13 8 2 3 

Rega 1 1 0 0 

Mobiliário Urbano 0 0 0 0 

Parques Infantis 1 1 0 0 

Pavimento Pedonal 34 11 19 4 

Pilaretes 12 8 4 0 

Placas Toponímicas 1 0 1 0 

Urbanismo 0 0 0 0 

Outros 3 0 2 1 

TOTAL 75 35 27 11 

Taxa de Execução  55% 43%   
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o Ocorrências | Mobilidade   

 2020 (de 1 de janeiro a 31 de outubro) 

Origem Recebido 

Correio Postal 0 

E-Mail / Facebook / Site 17 

Portal <Na Minha Rua= 36 

Presencial 22 

Telefone 52 

Total 127 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Sinalização vertical 97 73 6 18 

Sinalização horizontal 14 6 6 2 

Outros 16 0 0 16 

Total 127 79 12 36 

Taxa de Execução 87% 13%  
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 2021 (de 1 de janeiro a 28 de fevereiro) 

Origem Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Correio Postal 0 

E-Mail / Facebook / Site 3 

Portal Na Minha Rua 8 

Presencial 6 

Telefone 0 

TOTAL 17 

Área de Intervenção Recebido Resolvido Em Resolução 
Criado ou 

Reclassificado 

Sinalização vertical 15 11 3 1 

Sinalização horizontal 0 0 0 0 

Outros 2 0 0 2 

TOTAL 17 11 3 3 

Taxa de Execução   79% 21%   

  

  DESPORTO 

No período em referência, destacam-se as seguintes atividades: 

 O Pelouro do Desporto reuniu-se com um responsável do ginásio Circle. Houve interesse da 

parte dos mesmos para integrarem a lista de entidades que colaboram com a JFAN, no sentido 

de oferecer melhores condições aos seus utentes;  

 Aquisição de material de mala médica e de material novo para a piscina, ginásio e pavilhão; 
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 Preparação Lisboa Capital Europeia do Desporto: reunião com o Vereador Carlos Castro e 

ainda Nuno Delgado, Rafael Lucas Pereira e João Pedro Monteiro, todos eles pertencentes à 

Divisão das Atividades Físicas e Desportivas da CML, com a participação de todas as juntas de 

freguesia de Lisboa para dar instruções de organização; 

 Novembro foi o mês em que iniciámos os vídeos de treinos, para serem praticados durante o 

confinamento. Contabilizámos um total de 44 vídeos distribuídos por 2 vídeos em novembro, 

6 em dezembro, 28 em janeiro, 8 em fevereiro; 

 Em dezembro foi celebrado um protocolo com a secção de voleibol do Sporting Clube de 

Portugal (treina no pavilhão), no sentido de um dos seus treinadores orientar jovens da 

freguesia, que o desejem, sem qualquer custo; 

 Foi celebrado protocolo com a Associação Limiar, permitindo a utilização do pavilhão duas 

vezes por semana pela população sénior, devidamente acompanhada por professora 

credenciada. Foram realizados testes de aptidão física adaptados à idade dos participantes; 

 Formação a 6 técnicos para atualizar todo o procedimento de trabalho com os Desfibrilhadores 

Automáticos Externos e substituição de dois elétrodos; 

 Na época de natal (17 a 23 de dezembro) as aulas na piscina foram alusivas ao tema. 

Contabilizou-se um total de 202 aulas de natação e 31 aulas de hidroginástica; 

 Foi aprovado na assembleia de freguesia, no final de dezembro, a constituição de uma 

biblioteca desportiva nas instalações da piscina. Poderá ser utilizada por todos os interessados; 

 No mês de janeiro, em consequência da situação pandémica, voltámos a encerrar a piscina e 

retomámos a distribuição de alimentação pela população da freguesia (2 colaboradores por 

dia); 

 A equipa de desporto realizou uma reunião geral para troca de informação e esclarecimento 

dos seus colaboradores; 

 Durante o mês de janeiro fornecemos ao Gabinete de Comunicação 4 folhetos com os temas 

<em forma aos 50=, <Alongamentos após exercício físico=, <ser ativo em teletrabalho= e <Mitos 

ou Verdade – A natação é uma das modalidades mais completas?=; 
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 Iniciámos ações de formação interna. Essas ações foram dadas por colaboradores do desporto 

(professores, diretor técnico e assessora do desporto) onde se abordou temas como 

<Disciplina de águas abertas na Escola de Natação=, <As viragens na natação- Estratégias= e 

<Natação para bebés na nossa escola=; 

 Em fevereiro realizámos uma reunião com os responsáveis do Projeto <Marca e Sonha= da 

Escolinha do Figo, que posteriormente realizarão iniciativas nas escolas do 1º ciclo do ensino 

básico; 

 Durante todo este período a piscina tem sido higienizada e foram realizadas intervenções de 

melhoramento na cave técnica: 

- Reparação de uma caldeira; 

- Controlador de níveis de cloro e PH da Piscina de 25m; 

- Reparação de um dos filtros da piscina de 25m; 

- Arranjo de UTA (unidade de tratamento do ar). 

 

  INTERVENÇÃO SOCIAL   
 

 Atendimento / Apoios Sociais 

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

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

AÇÕES / DILIGÊNCIAS NOV DEZ JAN FEV 

Acompanhamento de casos 29 17 32 21 

Articulação com instituições 4 2 3 2 

Encaminhamento de casos para SCML 3 1 4 5 

Resposta a pedidos de informação 4 2 3 1 

Encaminhamento para outras instituições 2 1 2 3 

Visitas domiciliárias 0 0 0 0 

Pedido de isenção de taxas 0 0 0 0 

Pedido de adesão à Teleassistência 0 1 0 0 

TOTAL 42 24 44 32 
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 FES.AN - Fundo de Emergência Social de Avenidas Novas 

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

 NOV DEZ JAN FEV 

 Pontuais Medicação Pontuais Medicação Pontuais Medicação Pontuais Medicação 

Nº DE 
FREGUESES 
APOIADOS 

3 31 4 19 1 30 9 24 

VALOR TOTAL 
DOS APOIOS 
ATRIBUÍDOS 

1519,62€ 1192,49€ 706,73€ 1096,84€ 781,42€ 1 062,11 € 3263,57€ 1 087,93 € 

 

 

 FES.CML - Fundo de Emergência Social de Lisboa - Agregados Familiares 

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

em situação de carência económica emergente. 

 NOV DEZ JAN FEV 

NÚMERO DE PESSOAS APOIADAS 0 1 0 2 

VALOR TOTAL DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 0€ 86,06€ 0€ 1428,92€ 

 

 FES.CML - Fundo de Emergência Social de Lisboa - Agregados Familiares - Regime 

Extraordinário de Apoio no âmbito da Pandemia de Covid-19 

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

carenciados e afetados pela pandemia de Covid-19. 

 NOV DEZ JAN FEV 

NÚMERO DE PESSOAS APOIADAS 1 0 0 0 

VALOR TOTAL DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 603,89€ 0€ 0€ 0€ 
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 Apoios a Pessoas com Deficiência  

Apoio económico dirigido a fregueses recenseados na freguesia e com grau de incapacidade igual ou 

superior a 60%.  

 NOV DEZ JAN FEV 

NÚMERO DE PESSOAS APOIADAS 1 2 0 0 

VALOR TOTAL DOS APOIOS ATRIBUÍDOS 250€ 1473,76€ 0€ 0€ 

 

 Apoio à Empregabilidade 

Na sequência dos contactos realizados junto de entidades empregadoras existentes na Freguesia, a 

JFAN começou a receber ofertas de emprego vindas de empresas que aceitaram envolver ou dar 

preferência a desempregados residentes nas Avenidas Novas. 

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

empresas de recrutamento e seleção. Constituída por diversas entidades, maioritariamente 

pertencentes à Comissão Social de Freguesia, esta estrutura pretende apoiar vizinhos desempregados 

através de diferentes recursos, como sejam o apoio à elaboração de CV, apoio na apresentação de 

candidatura a posto de trabalho, tratamento de imagem, formação profissional, entre outros. 

De forma a contemplar novos candidatos, foi elaborada uma ficha de inscrição com o objetivo de os 

caracterizar melhor quanto ao grau de escolaridade, experiência e motivação. 

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

desemprego, apoio na procura de emprego e articulação com entidades potenciais empregadoras na 

Freguesia. 

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

AÇÕES / DILIGÊNCIAS NOV DEZ JAN FEV 

Número de pessoas em acompanhamento 12 12 14 14 

Novas Inscrições 0 0 0 3 

Preparação para entrevistas 1 0 0 0 

Apoio na elaboração de CV 3 1 1 0 

Articulação com entidades empregadoras 2 1 0 2 

Candidatos em situação de emprego 0 0 3 1 

TOTAL 18 14 18 20 
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 Papas e Fraldas 

Apoio mensal com papas e fraldas a famílias carenciadas. 

 NOV DEZ JAN FEV 

CONTEÚDO DE CADA CABAZ 2 Pacotes de fraldas + 2 kg de papa 

Nº DE FAMÍLIAS APOIADAS 14 14 14 15 

 

 Programa Operacional de Apoio à Pessoa Mais Carenciada - POAPMC 

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 34 agregados familiares mais carenciados. Em Lisboa, o programa decorre até 

dezembro 2021. 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.  

 Atribuição de Apoio Financeiro a Instituições 

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

qual é concedido para apoiar necessidades de interesse público. 

 NOV DEZ JAN FEV 

Nº DE INSTITUIÇÕES APOIADAS 1 1 1 0 

VALOR TOTAL DOS APOIOS 

ATRIBUÍDOS 
1980,60€ 1694,71€ 1993,01€ 0€ 

ENTIDADES APOIADAS: 

- AASSSP - Associação de Auxílio Social de São Sebastião da Pedreira; 

- ADAS; 

- ANADIC 

 

 Comissão Social de Freguesia de Avenidas Novas (CSFAN) 

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

 NOV DEZ JAN FEV 

REUNIÕES 2 2 2 1 
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ATIVIDADES 

. Trabalho de articulação entre técnicos de várias entidades, sobre casos de 

crianças e jovens em risco, tendo como principais objetivos o 

acompanhamento, a avaliação e a resolução de algumas situações críticas; 

. Trabalho de articulação entre técnicos de várias entidades, sobre casos 

idosos em risco, tendo como principais objetivos o acompanhamento, a 

avaliação e a resolução de algumas situações críticas; 

. Elaboração de Planos de Atividades para o ano de 2020; 

. Preparação e elaboração de folheto informativo, destinado à população 

sénior, no âmbito das medidas de proteção à COVID – 19; 

. Trabalho de articulação entre técnicos de várias entidades, com o intuito de 

garantir que todas as crianças têm acesso a meios tecnológicos, para aceder 

às aulas e apoio escolar; 

. Elaboração de Diagnóstico Social com enfoque nas necessidades das crianças 

e famílias da freguesia;  

. Concretização de várias formações dirigidas aos elementos de ambos os 

grupos, infância e velhice.  

GRUPOS DE 

TRABALHO COM 

PARTICIPAÇÃO DA 

JFAN 

- Grupo de Trabalho Sénior da CSFAN;   

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

- Grupo Interinstitucional Crianças e Jovens da CSFAN;      

- Grupo Interinstitucional Sénior da CSFAN; 

- Grupo de Trabalho Pessoa Idosa – Rede Social de Lisboa- Grupo Alargado. 

 

 

 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa Centro (CPCJ) 

Representação na Comissão Alargada que reúne uma vez por mês e participação na dinamização das 

atividades desenvolvidas por esta comissão.  

Os últimos dados disponíveis, referem que no ano de 2020 foram instaurados 35 Processos de 

Promoção e Proteção a favor de crianças residentes na freguesia das Avenidas Novas. 
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Nº DE PROCESSOS DE PPP PROBLEMÁTICA/MOTIVO   

11 Violência doméstica 

6 Negligência 

5 Absentismo escolar 

4 
Privação de relações afetivas e de contactos sociais próprios do 

estádio de desenvolvimento da criança 

2 Exposição a consumo de estupefacientes (negligência) 

1 
Crianças e jovens que assumem comportamentos que afetam o seu 

bem-estar e desenvolvimento - Bullying; 

1 Abandono à nascença ou nos primeiros meses de vida 

2 
Maus tratos físicos e/ou psicológicos, ou indiferença afetiva - 

castigos não corporais que afetam o bem-estar e integridade da 
criança. 

 

 Gabinete de Apoio Psicossocial 

Atendimentos de psicologia a crianças e adultos, na sede da JFAN e na Clínica Escolar (escolas básicas 

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

Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de 
Almeida – Jardim de Infância  

NOV DEZ JAN FEV 

Nº de consultas por mês  15 18 17 20 

Nº de casos em acompanhamento 
(continuidade) 

5 5 5 5 

Nº de casos em avaliação psicológica 0 1 0 1 

Nº de contatos telefónicos/Nº de e-mails 
trocados com Encarregados de Educação 

5 10 5 10 

Nº de atendimentos familiares 0 3 0 3 

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

2 4 2 4 

Nº Reuniões com entidades / equipa de 
trabalho 

3 2 3 2 

     

Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de 
Almeida – 1º Ciclo  

NOV DEZ JAN FEV 

Nº de consultas por mês  7 4 4 2 
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Nº de casos em acompanhamento 
(continuidade) 

2 2 2 2 

Nº de casos em avaliação psicológica 2 0 2 0 

Nº de contatos telefónicos/Nº de e-mails 
trocados com Encarregados de Educação 

0 4 0 4 

Nº de atendimentos familiares 2 0 2 0 

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

0 6 0 6 

Nº Reuniões com entidades / equipa de 
trabalho 

2 0 2 0 

     

Escola Básica de São Sebastião da Pedreira NOV DEZ JAN FEV 

Nº de consultas por mês  21 24 21 24 

Nº de casos em acompanhamento 
(continuidade) 

6 6 6 6 

Nº de casos em avaliação psicológica 1 0 1 0 

Nº de contatos telefónicos/Nº de e-mails 
trocados com Encarregados de Educação 

6 18 6 18 

Nº de atendimentos familiares 3 9 3 9 

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

1 0 1 0 

Nº de relatórios de avaliação entregues 0 2 0 2 

Nº Reuniões com entidades / equipa de 
trabalho 

1 3 1 3 

  
   

Delegação da JFAN – Adultos  NOV DEZ JAN FEV 

Nº de consultas por mês  10 16 10 16 

Nº de casos em acompanhamento 
(continuidade) 

4 4 4 4 

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

3 5 3 5 

Nº de atendimentos familiares 0 1 0 1 

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

0 2 0 2 

Nº Reuniões com entidades / equipa de 
trabalho 

1 5 1 5 

 

Delegação da JFAN – Crianças NOV DEZ JAN FEV 
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Nº de consultas por mês  4 5 4 5 

Nº de casos em acompanhamento 
(continuidade) 

1 1 1 1 

Nº de casos novos 0 1 0 1 

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

4 0 4 0 

Nº de atendimentos familiares 1 3 1 3 

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

0 1 0 1 

Nº Reuniões com entidades / equipa de 
trabalho 

0 2 0 2 

 

 FAN Clube e Sala de Estudo 

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

anos. 

 NOV DEZ JAN FEV 

MÉDIA DE 

UTILIZADORES DIÁRIOS 
20 19 25 0 

EXPLICAÇÕES: NÚMERO MÉDIO DE PARTICIPANTES 

Matemática 1 7 8 8 

Português 0 7 8 8 

APOIO AO DESPORTO 

SOCIAL:  
NÚMERO MÉDIO DE PARTICIPANTES 

Andebol  7 8 8 0 

ATIVIDADES EM PLANO 

DE ATIVIDADES E 

DESENVOLVIDAS 

Dia de São Martinho – Realizou -se um lanche individual com as crianças e 

jovens, devidamente distanciadas onde dentro dos possíveis se comemorou o 

dia de São Martinho, através da visualização da lenda de São Martinho.  

Dia Nacional do Pijama – Esta atividade teve como objetivo promover o direito 

a todas as crianças a terem uma família/Desenho da família 

Dia Internacional para a Eliminação da violência contra as mulheres – Esta 

atividade teve como objetivo alertar as crianças e jovens para a violência 

contra as mulheres. Realizou-se um pequeno vídeo com todas as crianças e 

jovens, com o propósito prevenir precocemente para esta problemática. 
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Miminhos de Natal - Surpresa para oferecer aos familiares – construção de 

enfeites de natal para a árvore de natal da família 

Atelier de culinária - Confeção de Bolachas de Natal 

Lanche de Natal – Lanche individual e distribuição de presentes às crianças e 

jovens. 

ATIVIDADES 

ADAPTADAS – COVID 

19 

A partir de 21 janeiro: 

- Apoio ao estudo à distância a crianças e jovens do 1º, 2º e 3º ciclo em horários 

faseados (das 9h30 às 17h30) de forma a abranger todos os horários escolares, 

através da plataforma zoom (media semanal 12); 

- Articulação com as coordenadoras das Escolas da rede pública da freguesia 

(1º ciclo) para o apoio semanal na distribuição e entrega de trabalhos 

escolares, a crianças e jovens (media de 6 alunos); 

- Articulação com os responsáveis do (Andebol do Sporting), para apoio e 

encaminhamento de tarefas/atividades, dirigidas às crianças em fase de 

confinamento; 

- Apoio aos encarregados de educação (preenchimento de documentos, 

esclarecimento de dúvidas, encaminhamento para várias entidades/projetos e 

aquisição de declarações) 

- Articulação entre os diretores de turma e encarregados de educação, 

relativamente à situação escolar dos educandos; 

- Articulação com professores e/ou diretores de turma de alunos do 1º,2º e 3º 

ciclo, para apoio na assiduidade ou dificuldades de acesso às plataformas de 

suporte online, bem como, envio de trabalhos escolares. 

 

Nota: No sentido do cumprimento das medidas de contenção da propagação da covid-19, foi 

estabelecida a ocupação máxima por 12 crianças no espaço. Por forma a manter a resposta a todas as 

crianças inscritas, o FAN clube funcionou por turnos (em bolha): das 9:30h às 13h para o 3º ciclo, das 

14h às 17h para o 2º ciclo e das 17h30h às 19h para o 1.o ciclo, pré-escolar e jardim-de-infância.  

Nas interrupções letivas frequentaram 12 crianças diariamente pelo período de duas semanas. 
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 FAN Escola 

Programa de treino de competências sociais e pessoais, implementado nas escolas básicas da 

Freguesia (São Sebastião da Pedreira e Mestre Arnaldo Louro de Almeida). 

 NOV DEZ JAN FEV 

Nº DE TURMAS 
ABRANGIDAS 

4 4 4 0 

NÚMERO MÉDIO DE 
PARTICIPANTES 

104 104 104 0 

NÚMERO DE SESSÕES  8 4 8 0 

TEMÁTICAS 
ABORDADAS 

Novembro a dezembro de 2020: 
- Apresentação, 
- Comunicação eficaz;  
- Escuta ativa;  
- Estabelecer e manter relações saudáveis;  
- Pensamento positivo e negativo;  
- Emoções positivas  
- Desenvolver uma mente positiva. 
Janeiro 2021: 
- Relações saudáveis  
- Cooperação, empatia e ética  

Nota: Este ano letivo 2020/2021 o FAN Escola teve início a 2 de novembro com frequência semanal, 

abrangendo todas as turmas do 1º ao 4º ano. Contudo, apenas está a ser implementado na EB1 de São 

Sebastião da Pedreira devido às medidas de contenção do COVID implementadas pela EB1 MALA.  

 

 Despertador ao Domicílio  

O projeto Despertador ao Domicílio tem como principais objetivos: A diminuição das faltas de 

pontualidade e/ou assiduidade, motivação escolar e a sensibilização das famílias e comunidade. Este 

projeto dirigido a crianças a frequentar o 1º, 2º e 3º Ciclo de escolaridade, residentes no Bairro do 

Rego/Santos, em Lisboa. O projeto conta com uma dupla de técnicos (as), denominados despertadores 

que <acorda= diariamente, as crianças e jovens, entre as 07h30 e as 09h00. 

Para o desenvolvimento deste projeto estabeleceram-se algumas parcerias não só para a indicação 

doa beneficiários, mas também para a monotorização e avaliação do projeto. 
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 NOV DEZ JAN FEV 

REUNIÕES COM 
ENTIDADES PARCEIRAS  

1 1 1 - 

ENTIDADES PARCEIRAS ANADIC; Passa Sabi; Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna 

Nº DE CRIANÇAS 
ENVOLVIDAS 

5 5 4 - 

Nº DE FAMILIARES 
ENVOLVIDOS 

5 5 4 - 

DILIGÊNCIAS 

. Elaboração de documentos de apoio à dinamização do projeto 
(grelhas de monitorização, observação, consentimentos, entre 
outros); 
. Contactos com familiares; 
. Articulação com a escola e respetivos docentes titulares de turma. 

 

 Projetos de Intervenção Social e Comunitária 

o Chave de Prata 

Projeto subsidiado pelo Ministério da Administração Interna (MAI) e promovido em parceria com a 

ANADIC. 

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

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

Rego.  

 NOV DEZ JAN FEV 

MÉDIA DE PARTICIPANTES 
NO PROJETO 

63 75 75 79 

Nota: Tendo em consideração o estado pandémico atual, algumas atividades suspenderam-se, outras 

diminuiu-se drasticamente o número de seniores envolvidos, outras ainda foram adaptadas ao 

contexto casa. Salientamos que, os números apresentados contabilizam também a participação dos 

seniores na atividade Gabinete de Apoio à Comunidade. Esta participação passa pelos contactos 

telefónicos, além dos atendimentos no domicílio ou no próprio projeto. 
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o Anti-Virus 

Projeto do Programa BIP/ZIP em parceria com a Passa Sabi a partir de 16 de outubro de 2020 

Este projeto é promovido por moradores do Bairro Santos ao Rego, através do desenvolvimento de 

atividades para crianças e idosos, com o intuito de unir a população 

 NOV DEZ JAN FEV 

MÉDIA DE PARTICIPANTES 
NO PROJETO 

60 76 55 60 

ATIVIDADES EM PARCERIA 
COM A JFAN 

2 2 2 2 

REUNIÕES COM A ENTIDADE 
PROMOTORA 

3 3 3 3 

 

 

o Rotas do Bairro 

Integrado no Projeto Escolhas, em parceria com a ANADIC. 

O Projeto Rotas do Bairro surge como resposta no âmbito da prevenção e intervenção de 

comportamentos de risco no Bairro Santos ao Rego. Pretende envolver crianças e jovens, bem como 

as suas famílias e outros elementos da comunidade, tendo em conta as suas carências e 

especificidades. Propondo-se a oferecer diariamente aos participantes, atividades diferenciadoras e 

que os motivem a integrar projetos de vida saudáveis. 

 NOV DEZ 

MÉDIA DE PARTICIPANTES NO PROJETO 18 25 

REUNIÕES COM A ENTIDADE PROMOTORA 1 1 

 

Nota: Salienta-se que o projeto ao abrigo do Programa Escolhas terminou a 31 de dezembro de 2020, no 

entanto, nos meses de janeiro e fevereiro, a ANADIC manteve o apoiou as famílias, crianças e jovens com: 

  - O acesso ao estudo online; 

- A entrega de tarefas em casa; 

- Diversas diligências de apoio à família 
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 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. Tendo em conta a situação de isolamento prolongado e total, em 

que a pandemia colocou os idosos, maior importância ganha este tipo de atividades nas suas vidas, 

por este motivo, o formato das visitas foi reformulado para que estas possam continuar a existir sem 

colocar em risco esta população. Assim, solicitou-se um orçamento a um guia turístico com vasto 

conhecimento cultural da área de Lisboa, nomeadamente de pontos de interesse menos conhecidos 

ao público em geral, para a realização de visitas virtuais com uma periodicidade mensal, as quais serão 

partilhadas por correio eletrónico aos inscritos nas visitas, mas também disponibilizadas nas redes 

sociais da JFAN. No entanto, sensíveis à importância das visitas presenciais, assim que seja seguro 

voltar a este formato, assim acontecerá. 

 NOV DEZ JAN FEV 

LOCAIS DOS PASSEIOS/VISITAS 
VIRTUAIS  

Palácio 
Quintela 

Palácio de 
Palmela 

Palácio de 
Santos 

Igreja das 
Mercês 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Média de 3 000 visualizações por visita 

 

 

 Sinalização de Pessoas em Situação de Sem Abrigo 

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

através das suas rondas semanais noturnas, como pelos fregueses, esta é sinalizada junto das 

entidades com competência de intervenção nesta problemática. Todavia, a equipa de Intervenção 

Social tem potenciado a sua intervenção no terreno, em colaboração com as entidades parceiras.  

 NOV DEZ JAN FEV 

NÚMERO DE SINALIZAÇÕES  25 
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LOCAIS  

- Avenida 5 de Outubro 
- Avenida António Augusto de Aguiar 
- Avenida Conde Valbom 
- Avenida Fontes Pereira de Melo 
- Avenida João Crisóstomo 
- Avenida Luís Bivar 
- Avenida Marquês de Tomar  
- Avenida Nicolau Bettencourt 
- Avenida Ressano Garcia  
- Avenida Sidónio Pais 
- Avenida Tomás Ribeiro 
- Avenida Visconde de Valmor; 
- Rua de São Sebastião da Pedreira (Chafariz) 
- Rua Dr António Cândido  
- Rua Ramalho Ortigão 
- Saldanha 

ENTIDADES EM PARCERIA  

. NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-abrigo 

. PMPSSA - Equipa de Projeto para Implementação e 
Monitorização do Plano Municipal para a Pessoa em 
Situação de Sem-Abrigo 2019 – 2023 
. Comunidade Vida e Paz 
. Crescer – Associação de Intervenção Comunitária   
. Novos Rostos Novos Desafios 
. Paróquia Nossa Senhora de Fátima  

SINALIZAÇÃO/MONITORIZAÇÃO 
A sinalização e monitorização é realizada pela equipa, 
através de rondas semanais noturnas.  

INTERVENÇÃO 

Cuidados de Saúde;  
Alimentação; 
Roupa; 
Documentação 

 

 Cabazes de Natal 

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

 DEZEMBRO 2020 

Nº DE CABAZES ATRIBUÍDOS A FREGUESES  204 

Nº DE CABAZES ATRIBUÍDOS A INSTITUIÇÕES DA 
FREGUESIA  

16 
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CONTEÚDO DO CABAZ ALIMENTAR  

Bacalhau corrente 
Queijo pequeno 

Chouriço 
Farinheira 

Azeite 
Vinagre 

Azeitonas 
Atum em azeite 

Sardinhas 
Esparguete 

Aletria 
Arroz para sobremesas 

Sortido Bolachas 
Bolachas de manteiga 

Farinha integral 
Leite creme 

Bolo-Rei convencional 
Pai Natal de chocolate 

Calendário de chocolates 
Mousse instantânea 

Cevada Moída 
Abacaxi 

Pudim instantâneo 
Vinho Tinto Douro 

Espumante Torre de Ouro 
Postal de Natal 

CONTEÚDO DO CABAZ DE HIGIENE 

Champô 
Gel de banho 

Pasta Dentífrica 
Sabonete líquido 
Papel higiénico 

Creme Hidratante 
Desodorizante 

Sabonete Sólido 
Escova de Dentes 

 

 

 ATIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS – COVID-19  

o APOIO À PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – Banco Alimentar  

 DE NOV 20 A FEV 21 

LEVANTAMENTO DE BENS NA 
SEDE DO BANCO ALIMENTAR 

Semanalmente durante este período. 
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o Linha de Apoio Social  

 NOV DEZ JAN FEV 

COMPRAS 0 0 6 8 

FARMÁCIA 1 1 1 2 

SINALIZAÇÕES PARA 
APOIO COM KITS 

ALIMENTARES - CML 
1 2 2 1 

 
 

o Caderno de Atividades e de Estimulação Cognitiva (Idosos) 

Elaboração de cadernos e entrega ao domicílio, a idosos em situação de isolamento (2ª edição).  

 NOVEMBRO 

ENTIDADES PARCEIRAS ANADIC; Viva Vitae; ADAS; Entre Idades; A.A.S.S.P.; SCML; 

DESTINATÁRIOS Idosos em situação de isolamento social 

 

o Caderno de Atividades e de Estimulação Cognitiva (Crianças e Jovens) 

Elaboração de cadernos de atividades e entrega ao domicílio, às crianças de toda a freguesia (1ª 

edição), abrangidas pelo projeto Rotas do Bairro, FANClube e participantes das Colónias de Férias 

2020. Algumas das crianças inseridas no Programa de Verão 2020, não residem na freguesia, pelo que 

receberam os cadernos via-email.  

 FEV 

CADERNOS DE ATIVIDADES 3-6 ANOS 23 

CADERNOS DE ATIVIDADES 7-9 ANOS 61 

CADERNOS DE ATIVIDADES 10+ ANOS 73 

EXEMPLARES ENTREGUES POR E-MAIL 18 

TOTAL 175 
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o Programa <5 Dedos de Conversa=  

Apoio a idosos via telefone (conversa, despiste de necessidades, estimulação cognitiva entre outras).  

 NOV DEZ JAN FEV 

TOTAL DE IDOSOS 
CONTACTADOS 

73 55 66 79 

MÉDIA DA DURAÇÃO DE 
CHAMADA TELEFONICA 

12 Min 11 Min 14 Min 12 Min 

NECESSIDADES/APOIO 

Apoio Psicossocial; 
Companhia; 

. Vontade/necessidade de conversar e sentir-se 
acompanhado; 
. Necessidade de maior proximidade com a família; 
. Ter receio em recorrer ao hospital ou centro de saúde. 
. Receio em perder a autonomia física, ainda existente. 

 

 Formação do Pessoal Afeto à Intervenção Social 

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

as seguintes ações de formação: 

 Formação sobre os Direitos das Pessoas Cuidadas – Módulo II-, no âmbito do grupo de missão 

<Cuidadores nas Avenidas=, dinamizada por Paula Guimarães – 04 de novembro de 2020.  

 Workshop sobre Violência contra a Pessoa Idosa, dinamizada pela APAV, pela Dra. Marta Carmo 

– 11 de novembro 2020. 

 Formação sobre os Direitos das Pessoas Cuidadas – Módulo III, no âmbito do grupo de missão 

<Cuidadores nas Avenidas=, dinamizada por Paula Guimarães – 12 de dezembro de 2020. 


