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O período destinado ao descanso de trabalhadores 
vulgarmente conhecido como “férias” é para a maioria dos 
portugueses os meses de julho, agosto e setembro. Seja pelo 
fecho das escolas, pela procura de um lugar ao sol ou mesmo 
pelo desejo de sair da rotina. 

Na Freguesia de Santo António este trimestre é sinónimo de 
trabalho e de dedicação, como todos os outros, para que os 
nossos fregueses, e todos aqueles que nos visitam, possam 
aproveitar o verão da melhor forma. Afinal, este é o período de 
maior fluxo de turistas e visitantes ao coração de Lisboa. O que 
representa, por exemplo, para as nossas equipas de Limpeza 
Urbana um reforço do serviço. Um trabalho muitas vezes 
inglório porque temos notado um aumento de comportamentos 
menos corretos de deposição de lixo que, aliados ao período 
de férias, têm levado à repetição de tarefas que têm hora e 
locais para serem efetuadas. A repetição das mesmas têm 
causado transtorno no dia-a-dia da nossa freguesia mas não 
temos deixado nenhum problema sem resposta.
Exemplo disso é a contratação de uma nova empresa 
que vai começar a auxiliar a freguesia no Espaço Público 
para avançarmos com uma série de intervenções em áreas 
distintas na calçada. Uma forma de corrigirmos patologias 
e desnivelamentos para melhorar a mobilidade, criar maior 
segurança e conforto em toda a freguesia.

As nossas crianças e os nossos "jovens" da idade de ouro não 
foram esquecidos neste trimestre. Por um lado, com o programa 
FÉRIAS GRANDES proporcionámos a mais de 500 crianças e 

jovens da freguesia diversas atividades desportivas, culturais 
e de tempos livres com o objetivo de apoiar as famílias no 
período de férias escolares bem como oferecer às crianças e 
jovens momentos de diversão e novas experiências. Por outro, o 
VERÃO SÉNIOR e a VIAGEM SÉNIOR pretende com passeios 
diários à praia, tardes de animação e a viagem este ano a La 
Manga del Mar Menor, em Espanha, combater o isolamento e 
promover o convívio saudável.

No âmbito das competências da freguesia foram realizadas 
obras de manutenção na Escola EB1/JI São José, desde 
pinturas nas salas de aulas, obras nas casas de banho bem 
como limpeza geral das duas escolas da freguesia para o início 
do ano letivo. E como forma de agilizar as despesas familiares, 
foi elaborado e entregue a todas as crianças que frequentam as 
escolas da Freguesia de Santo António um Kit Oferta com lápis, 
borrachas, canetas, tesoura, cadernos, entre outras coisas.
Consciente dos desafios constantes que a freguesia me coloca 
enquanto presidente e ao mesmo tempo como freguês, acredito 
que com a participação de todos vamos continuar a fazer a 
diferença.

Por Santo António, pelas Pessoas. Sempre.

Vasco Morgado
Presidente da Freguesia de Santo António
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AÇÃO SOCIAL

INTRODUÇÃO

O presente relatório consiste numa descrição sumária do trabalho 
desenvolvido no decorrer do trimestre de julho, agosto e setembro 
de 2018, pela Ação Social da Freguesia de Santo António.
Dividida por temas/ações, na Ação Social estão todos os 
documentos e processos arquivados relativos aos assuntos 
descritos ao dispor de consulta do Executivo.

ATENDIMENTOS

Os atendimentos realizados presencialmente por marcação 
semanalmente às quintas-feiras no Centro Social Laura Alves e 
às terças-feiras nos Serviços Centrais na Alexandre Herculano. 
Neste trimestre foram realizados um total de 520 atendimentos no 
âmbito do Regulamento de Apoios Sociais da Freguesia.
Através do projeto do Mundo a Sorrir – Clínica C.A.S.O onde 
temos as 20 vagas disponibilizadas para a freguesia ocupadas 
com utentes que estão a receber tratamentos dentários, 5 utentes 
já terminaram os seus tratamentos e 13 estão em lista de espera. 
Na Mercearia Social temos inscritos 125 agregados familiares 
que correspondem a 1240 beneficiários, os apoios prestados 
vão desde bens alimentares, vestuário, bens para animais de 
estimação (alimentação, vacinação, esterilização), produtos 
de higiene e limpeza e utensílios diversos para a casa (têxteis, 
cozinha, quarto, sala). 

 

VASSOURAS & COMPANHIA

Diariamente realizamos no âmbito deste programa o 
apoio ao nível da higiene dos domicílios, higiene pessoal, 
acompanhamento na aquisição de bens e serviços 
(medicamentos, compras, cabeleireiro), acompanhamento e 
transporte a consultas médicas, exames, fisioterapia, entrega de 
refeições no domicílio e acompanhamento a passeios. Sendo 
também dada resposta em casos de solicitações pontuais.
Neste momento o programa conta com 6 colaboradoras, 3 
motoristas e 1 coordenadora e é prestado apoio a um total de 
120 beneficiários mensalmente.

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

Estivemos presentes na reunião da Comissão Alargada da CPCJ 
- Lisboa Centro que se realizou na última quinta-feira do mês de 
julho e setembro, nos dias 26/7 e 27/9. 
Esta freguesia encontra-se inserida no Grupo de Trabalho da 
Prevenção do qual fazem parte as Juntas de Freguesia da 
Misericórdia, Arroios e Santa Maria Maior, a PSP, o IAC e o 
GAF do Liceu Passos Manuel. Durante estes meses participámos 
também nessas reuniões no projeto Tecer a Prevenção da 
Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens.  
Esta equipa esteve ainda presente na assinatura de 3 acordos de 
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leite UHT, tomate pelado, cereais de pequeno-almoço a 22 
agregados familiares em parceria com a SCML.
No âmbito do protocolo com a Associação DariAcordar temos 
recolhido diariamente do Refeitório da Tranquilidade e do 
Hotel Plaza donativos alimentares, tais como: sopa, refeições 
confecionadas, sobremesas e pão.

ESPAÇO JÚLIA

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de Apoio à Vítima sito 
na Alameda Santo António dos Capuchos junto à entrada do 
Hospital Santo António dos Capuchos inaugurado a 24 de julho 
de 2015 estando em pleno funcionamento desde as 08h do dia 
27 de julho de 2015. Tem como área de intervenção a área da 
1ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa e este Espaço 
consagra uma resposta integrada dos serviços policiais e de 
técnicos de apoio à vítima, 24h por dia, 365 dias por ano. Tem 
como objetivos a intervenção directa nas denúncias de Violência 
Doméstica em articulação com as diversas entidades com 
actuação no âmbito da violência doméstica, nomeadamente, 
serviços sociais de emergência, autarquias locais, unidades de 
saúde familiar, segurança social e organizações da sociedade 
civil, bem como a promoção de atividades de carácter preventivo, 
informativo e de sensibilização na comunidade local. 
É composto por três gabinetes, um deles com acessibilidade 
para pessoas com mobilidade reduzida, um espaço dedicado 
às crianças, uma copa e um wc adaptado para pessoas com 

Promoção e Proteção e realizamos ao abrigo do artigo 4º k) da 
LPCJ e do princípio da subsidiariedade 2 intervenções junto de 
menores sinalizados da nossa freguesia.    
A representante da Freguesia na CPCJ é a Dr.ª Lara Preto.

VISITAS DOMICILIÁRIAS

Em articulação com a PSP realizámos 52 visitas domiciliárias.
No âmbito das sinalizações que nos chegam, através do Serviço 
de Protecção Civil da CML, acompanhámos 4 aberturas de porta 
com socorro na área da freguesia. 

APOIO ALIMENTAR PINGO 
DOCE (PD) E MOVIMENTO ZERO 
DESPERDÍCIO (ASSOCIAÇÃO 
DARIACORDAR)
 
No âmbito da parceria estabelecida com o Pingo Doce, SA 
continuámos com a distribuição recolha dos donativos recebidos 
pelos PD de Algés e estes donativos são encaminhados para a 
Refood Santo António, assim como os beneficiários deste apoio. 
No âmbito do POAPMC neste trimestre distribuímos os seguintes 
alimentos: Atum, sardinha em lata, feijão em lata, grão em lata, 
esparguete, arroz, papa de farinha láctea, marmelada, queijo 
flamengo, pescada congelada, frango congelado, espinafre 
congelado, brócolos congelados, mix de vegetais congelado, 
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Estivemos presentes no dia 17/7 pelas 10h na entrega das 
chaves aos candidatos aos quais foi atribuído uma habitação no 
âmbito do Programa RE-HABITAR o CENTRO HISTÓRICO, onde 
foram atribuídos 12 fogos habitacionais.
No dia 28/8 participámos na reportagem para o DN sobre o 
projeto desenvolvido pelo C.A.S.O.
Devido às instalações da CPCJ Lisboa Centro na nossa freguesia 
tivemos presente em algumas reuniões com a CML. 

     Inês Carrolo 
     Técnico Superior 
     Divisão da Dinamização Urbana 
     Ação Social

mobilidade reduzida.
É dada uma resposta integrada recebendo, avaliando, 
sinalizando e encaminhando a vítima de acordo com as 
suas vulnerabilidades e necessidades sempre com base nos 
procedimentos operacionais da PSP. 
Desde o início do ano já registámos 242 atendimentos, sendo que 
a Freguesia de Santo Antonio é a segunda freguesia com mais 
casos registados.
No dia 13 de julho recebemos a visita da Junta de Freguesia de 
Mem-Martins que veio conhecer o Espaço e no passado dia 28 
de agosto recebemos a visita dos alunos de Erasmus da Nova 
School of Business and Economics Campus de Campolide que 
vieram conhecer o ESPAÇO JÚLIA – RIAV.

REUNIÕES/EVENTOS

Realizámos diversas reuniões com várias entidades parceiras, 
para articulação e trabalho de casos. Destacamos as reuniões 
com a PSP na pessoa do Subcomissário Tiago Fernandes, 
Chefe Dias, Chefe António Lobo, a Santa Casa de Misericórdia 
de Lisboa (SCML) na pessoa da Diretora do Centro de Dia de 
Coração de Jesus - Dr.ª Maria José; com a Dr.ª Edna Vitorino – 
Diretora da SAD Boa Ventura; o Dr. Francisco Costa e Dr.ª Raquell 
Marcos e Dr.ª Cristina Assistentes Sociais adstritos à Freguesia de 
Santo António e a Diretora da UDIP Tejo, onde estamos inseridos, 
Dr.ª Paula Candeias.
Estivemos também reunidos com a Enfermeira Marta Guedes da 
USF 7 Rios.
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INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pela Subunidade de 
Comunicação da Freguesia de Santo António 
no decorrer dos meses de julho, agosto a 
setembro de 2018.

A esta equipa compete:
 
Apoiar a definição da estratégia de 
comunicação da Freguesia de Santo António 
e assegurar a sua implementação, de acordo 
com as linhas orientadoras definidas;

Implementar a estratégia de consolidação 
da imagem e identidade definida para a 
Freguesia de Santo António;

Produzir e gerir os conteúdos dos media 
digitais e físicos da freguesia, garantindo 
a exatidão e coerência da informação, em 
conformidade com o Plano de Comunicação 
global definido;

Assegurar a comunicação institucional com os 
media;

Criar, desenvolver e acompanhar as 
campanhas de comunicação, divulgação e 
imagem de suporte às iniciativas desenvolvidas 
pela freguesia;

Desenvolver a conceção gráfica de suportes 
de comunicação (físicos e digitais);

Assegurar a atualização sistemática do Press 
Book de notícias divulgadas nos órgãos de 
comunicação social com referência direta à 
freguesia;

Calendarizar os eventos organizados pela 
freguesia;

Disponibilizar informação pormenorizada 
sobre as atividades, projetos e iniciativas da 
freguesia, procurando estabelecer os suportes 
digitais como plataformas de comunicação 
interna e externa por excelência;

Gestão das Ocorrências submetidas via Portal, 
Email, APP e Serviço de Atendimento.  

1010
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De acordo com as competências anteriromente 
descritas, desenvolvemos os seguintes projetos:

IMAGEM E IDENTIDADE DA FREGUESIA DE 
SANTO ANTÓNIO

- Elaboração de flyers com a programação 
“Cinema no Verão” para serem distribuídos em 
todas as caixas de correio da freguesia;
- Elaboração dos convites para as aulas de 
esgrima;
- Criação do evento “Cinema no Verão” no 
facebook;
- Elaboração de convites via mailchimp para 
a estreia das curtas-metragens do “Cinema 
Palmo e Meio”; 

GESTÃO DOS CONTEÚDOS DOS MEDIA 
DIGITAIS E FÍSICOS DA FREGUESIA

- Elaboração de conteúdos (texto e imagem) 
e paginação do décimo quinto número do 
Magazine Trimestral Santo António;
- Gestão de conteúdos no Facebook da 
Freguesia
(facebook/FreguesiaSantoAntónioLisboa) 
incluindo a resposta online aos fregueses;

-  Alteração no site, sempre que solicitado, 
da informação dos horários de atendimento/ 
atendimento online da freguesia entre outras 
informações sobre funcionamento orgânico da 
freguesia e seus projetos;
- Elaboração dos conteúdos para o site 
institucional (www.jfsantoantonio.pt), 
nomeadamente nas áreas de Notícias e 
Agenda.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL COM OS 
MEDIA

- Ligação com o jornal Expresso para o artigo 
“30 anos incêndio dos Armazéns Chiado”;
- Acompanhamento das entrevistas e 
reportagem fotográfica à Clínica C.A.S.O pelo 
jornal Diário de Notícias.

COMUNICAÇÃO INTERNA  

E EXTERNA

- Criação e envio de emails-convite para os 
Colaboradores da Freguesia;
- Criação da lista de aniversários para 
colaboradores via mailchimp;
- Partilha da agenda semanal da freguesia no 
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facebook;
- Criação de notificações via App com 
informações gerais enviadas aos fregueses (ex: 
avisos, cortes de trânsito, inaugurações);
- Edição de conteúdo e envio da Agenda 
Santo António (enviada semanalmente, às 
segundas-feiras) para os Colaboradores, 
Executivo e Fregueses da Freguesia de 
Santo António, onde é possível ter acesso 
às iniciativas e eventos que decorrem 
nessa semana na freguesia. Até à data 
253 subscritores recebem as novidades da 
freguesia e neste trimestre foram enviadas 13 
newsletters.

GESTÃO DAS OCORRÊNCIAS PROBLEMAS 

NA MINHA RUA

– Monitorização e acompanhamento diário 
das ocorrências que chegam por parte 
dos fregueses, seja via site “Problemas na 
Minha Rua”, Chat Online, Facebook ou 
email (comunicacao@jfsantoantonio.pt ou 
info@jfsantoantonio.pt) e ainda APP Santo 
António. Os pedidos são analisados e 
categorizados por serviços, sendo os mesmos 
reencaminhados ou dados a conhecer, 

diretamente, aos responsaveis de cada área a 
que se refere a ocorrência. Há o cuidado de 
dar uma resposta com o ponto de situação aos 
fregueses de que recebemos o pedido e que 
o mesmo foi reencaminhado para o serviço 
competente (ou reencaminhado para a CML 
quando extravasa a competência da freguesia) 
e quando a ocorrência recebe uma nota de 
execução completa.

– Números do Trimestre:
a) Via site Freguesia “Problemas na Minha 
Rua” / Serviços de Atendimento / Via Email / 
Telefone / Facebook / Chat (comunicação@ e 
info@):

Total de ocorrências registadas: 135 (5 de 
junho a 31 de agosto de 2018) 

SITE: 33
MAIL COMUNICAÇÃO: 31
MAIL INFO: 8
ATENDIMENTO: 15
TELEFONE FIXO: 4
FACEBOOK: 5
APP: 39 
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CRIAÇÃO, DESIGN, PRODUÇÃO E 

DIVULGAÇÃO DE PEÇAS PARA SUPORTE 

ÀS INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA 

FREGUESIA

- Desenvolvimento da conceção gráfica, em 
suportes físicos e digitais 
- Coordenação da distribuição de cartazes nos 
locais de estilo da Freguesia 
- Dessenvolvimento de plano de distribuição 
de flyers (porta-a-porta) 
 -Reportagem fotográfica e video dos eventos 
organizados e/ou apoiados pela freguesia 
-  Elaboração de notícias para as diversas 
plataformas

- Os cartazes desenvolvidos foram colocados 
nos 27 locais de estilo da Freguesia:  
- Exposição “A vida por um fio”  
- Férias Grandes Bússola  
- XI Mercado de Salto Alto  
- Férias Grandes  
- Canto do Conto – “Quem feio ama bonito 
lhe parece”  
- Cinema no Verão  
- Viagem Sénior (Espanha)  
- Verão Senior  

- Espaço solidário 
- Ateliers Estudo  
- ATL Bússola  
- Estúdio Bússola

- Edição e pós produção das curtas-metragens 
do workshop “Cinema Palmo e Meio”; 
- Elaboração e arte final do tríptico da Limpeza 
Urbana;
- Elaboração do Passaporte de Leitura 
2018/2019;
- Produção da imagem gráfica Verão Sénior e 
Viagem Sénior;
- Produção da imagem gráfica dos projetos 
Bússola (Atelier de Estudo, ATL e Estúdio).

OUTROS

– Reportagem e acompanhamento fotográfico das 
Férias Grandes e Férias Bússola; 
– Divulgação da Interrupção Letiva de Verão da 
Componente de Apoio à Família das escolas da 
freguesia no facebook da freguesia;
– Acompanhamento da limpeza dos grafittis no 
mural na Calçada do Patriarcal;
– Reportagem e acompanhamento fotográfico 
da assinatura do protocolo com a Fundação dos 



Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2018

COMUNICAÇÃO E MARCA

1414

Armazenistas de Mercearia; 
– Reportagem fotográfica do Canto do Conto 
“Quem feio ama, bonito lhe parece na Biblioteca 
Arquiteto Cosmelli Sant’Anna (BACS);
– Reportagem fotográfica da mostra de artesanato 
na Avenida da Liberdade;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica 
do programa Habitar o Centro Histórico, no Polo 
Cultural Gaivotas|Boavista;
– Reunião NOS;
– Divulgação da troca solidária da Mercearia 
Social VALOR Humano na Praça da Alegria;
– Reunião com o Serviço de Limpeza Urbana para 
avaliação de proposta final de flyer desse mesmo 
serviço;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica do 
“Cinema no Verão”, Jardim do Torel;
– Reunião de preparação inicial de orçamento e 
atividades 2019;
- Acompanhamento fotográfico das obras de 
manutenção da EB1/JI S.José;
– Acompanhamento e reportagem ao Verão Sénior;
– Acompanhamento e reportagem fotográfica da 
Viagem Sénior a Múrcia, Espanha;
– Acompanhamento e reportagem da entrega  dos 
dos "Kit oferta - Boas Vindas aos alunos" na EB1/
JI S.José e EB1/JI Luisa Ducla Soares (EB1/JI 
Gaivotas e EB1/JI Maria Barroso)

    

     Pedro Martins
     Técnico Superior 
     Divisão de Gestão e Suporte
     Comunicação
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CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO  
DO ESPAÇO PÚBLICO E PREVENÇÃO
DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO



CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO

do Mato e o Castelo de Almourol.

Das actividades destacamos a canoagem, 
arborismo e orientação, a visita às piscinas 
de Mira D´Aire e a descida da Constança a 
Almourol.

Coordenação e acompanhamento do Programa 
Férias Bússola: 
60 jovens entre os 10 e os 16 anos participaram 
neste projeto que, se dividiu entre Praia e 
atividades lúdico culturais.

As manhãs foram passadas na Praia do Tamariz 
no Estoril.

As tardes foram passadas entre jardins e visitas 
a vários locais, entre os quais o Aqueduto das 
Águas Livres e o Castelo de S.Jorge. 
As actividades foram as mais variadas entre 
canoagem, caminhada e mini golfe.

Canto do Conto

O presente relatório de atividades tem por 
finalidade apresentar um resumo das atividades 
desenvolvidas no mês de julho do ano letivo 
em vigor, no que respeita ao projeto Canto do 

Informação Escrita do Presidente - Trimestral · setembro de 2018
17

INTRODUÇÃO

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos 
meses de julho a setembro de 2018 pelo 
Departamento de Cultura  da Freguesia de 
Santo António. 

Julho

 Férias Grandes
Coordenação e acompanhamento do Programa 
Férias Grandes: 
150 crianças entre os 4 e os 17 anos 
participaram neste projeto que se divide entre 
praia e atividades lúdico culturais.

As manhãs foram passadas na Praia de São 
João, na Costa da Caparica.

As tardes foram passadas em diversos espaços 
onde praticaram as mais diversas actividades. 
Os nossos jovens visitaram o Parque da 
Serafina, a Quinta da Marmeleira, o Museu da 
Água, as grutas de Mira d´Aire, o Aqueduto 
das Águas Livres, o Jardim do Campo Grande, 
Jardim das Amoreiras, Praia Fluvial da Aldeia 
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vivenciadas;
• Contar/ler histórias com recurso a diferentes 
suportes;
• Proporcionar momentos de exploração de 
diversas técnicas;
• Incentivar novas descobertas e partilhas 
através das experiências das crianças;
• Promover o espírito crítico e o diálogo 
argumentativo;
• Proporcionar o contacto com diversos 
materiais/recursos e técnicas para contar 
histórias.

Tema escolhido

Baseado na moral escolhida “quem feio ama 
bonito lhe parece“, dando continuidade ao 
programa deste ano letivo do canto do conto 
(brincando aos clássicos), foi escolhida a fábula 
de Esopo “A águia e a coruja”. A história “A 
loja do mestre André”, bem como a elaboração 
das atividades propostas, foram escolhidas 
tendo em atenção a faixa etária das crianças.  

Berçário e sala de um ano - "A loja do mestre 
André "

A partir dos dois anos - Fábula de Esopo “A 

Conto. Intenções pedagógicas.

Tendo em conta que o desenvolvimento infantil 
não é uma linha contínua e progressiva, mas 
sim uma sucessão de momentos chave e em 
que a aprendizagem é impulsionada pela 
comunicação de trocas como forma de construir 
processos cooperativos, apresento, de seguida, 
as intenções para o contexto de leitura e 
atividades:  

• Desenvolver o gosto pela leitura e pelos 
livros;
• Desenvolver a inteligência e a imaginação;
• Enriquecer o vocabulário e a linguagem;
• As imagens, informações e ideias dos livros 
alargam o conhecimento do mundo;
• A leitura torna as crianças mais calmas, 
ajuda-as a ganhar autoconfiança e poder de 
decisão;
• Ler em conjunto é divertido, reforça o prazer 
do convívio;
• Estimular a exploração sensorial, recorrendo 
a diversos materiais;
• Promover o desenvolvimento da noção 
corporal;
• Trabalhar   temáticas   do   interesse   
das   crianças   bem   como   de   situações 

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO
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águia e a Coruja”

Recusos para contar a história

As histórias podem ser lidas e contadas de 
diversas formas e, para enriquecer a dinâmica 
das mesmas, podem ser utilizados, como 
auxilio, diversos materiais (livro, teatros, 
fantoches, dramatização gravuras, instrumentos 
musicais e sonoros, maquetes, telas sensoriais, 
…) a sua adaptação deve ter sempre um 
objetivo único, um estilo simples e um desenlace 
bem preparado e ir de encontro com a faixa 
etária do público.  
Para as histórias acima mencionadas foram 
utilizados os seguintes recursos: 
“A Loja do Mestre André” - Teatro de Sombras e 
música . 
“A águia e a Coruja” - Teatro de Fantoches e 
música.

Atividades desenvolvidas

As atividades desenvolvidas apresentavam um 
fio condutor do tema das histórias escolhidas,  
sendo alterada de acordo com a faixa etária 
das crianças (creche e jardim de infância) de 
forma a respeitar e otimizar as competências de 

desenvolvimento infantil. 

História “A Loja do Mestre André”  
Foram criadas atividades sensoriais com música, 
onde cantámos e posteriormente apresentaámos 
diversos instrumentos musicais (piano, 
flauta, tambor, maracas, xilofone, reco-reco, 
pandeireta, triângulo, ferrinhos, harmónica, 
acordeão, viola…) para que as crianças 
tivessem a possibilidade de explorar os mesmos  

História “A águia e a coruja” 
Com recurso a rolos de papel higiénico, 
cartolinas , canetas, olhos de plástico, tesoura e 
colas as crianças foram convidadas a construir 
as sua próprias“corujinhas”.

Calendarização:
Dias:
10 - CAI de São José -  2/3 anos 
12 - BACS 
13 - CAI de São José - Bébés, 1ano 
- Vai e Vem (recolha)
19 – Centro Social e Paroquial de São Mamede  
- 2/3 anos 
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20 – Centro Social e Paroquial de São 
Mamede  - 1ano  
26 – Creche Nossa Senhora da Conceição - 
2/3 anos 
27 – Creche Nossa Senhora da Conceição - 
Bebés, 1ano 

Agosto

Coordenação e acompanhamento do Programa 
Férias Grandes:
 
150 crianças entre os 4 e os 17 anos 
participaram neste projeto que, se divide entre 
Praia e atividades lúdico culturais.

As manhãs foram passadas na Praia de São 
João na Costa da Caparica.

As tardes eram passadas em espaços como: 
Parque da Serafina, visita à Quinta da 
Marmeleira, canoagem, arborismo e orientação 
no parque do Jamor, visita ao Museu da 
Água, visita às grutas de Mira d’Aire e piscina 
durante a tarde, visita ao Aqueduto das Águas 
livres, Jardim do Campo Grande, Jardim 
das Amoreiras, Praia Fluvial da Aldeia do 

Mato, descida de Constância a Almourol em 
canoagem e visita ao Castelo de Almourol.

Cinema de Verão no Torel

Organização e logistica deste festival de 
exibição de filmes, ao ar livre (processo 
de seleção de filmes e respetivos pedidos 
de licenças e autorização de exibição) e 
acompanhamento do evento (montagens de 
equipamentos de projeção, montagem de 
cadeiras e desmontagem do evento).
Em agosto, às sextas e sábados, o Jardim do 
Torel foi o Grande Ecrã de todos aqueles que 
nos quiseram visitar mais um ano. O Cinema de 
Verão voltou a ser um sucesso. 
Os filmes exibidos foram: 
- Os Jogos da Fome  
- Em Chama
- A revolta 1
- A revolta 2 
- Só para Bravos
- Wonder

Projeto Bússola -  Regresso às aulas
 
- Criação, organização e elaboração do plano 

CULTURA, DESPORTO, DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO
PÚBLICO E PREVENÇÃO DOS COMPORTAMENTOS DE RISCO
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proporciona a esta comunidade residente na 
Freguesia manhãs de praia e tardes de lazer 
e convívio, para poderem disfrutar de dias de 
descanso.
 
Dia 3 
Manhã na praia do Tamariz, almoço na Fábrica 
da Pólvora com baile, lanche e regresso a casa.
Dia 4 
Manhã na praia do Tamariz, almoço no Estoril, 
visita ao Museu dos Coches, lanche e regresso 
a casa.
Dia 5 
Manhã na praia do Tamariz, almoço na Fábrica 
da Pólvora, lanche e regresso a casa.
Dia 6 
Manhã na praia do Tamariz, almoço no Estoril, 
visita Pilar 7, lanche e regresso a casa. 
Dia 8 
Manhã na praia do Tamariz, almoço no Estoril, 
visita ao Museu do Traje, lanche e regresso a 
casa. 
 
Verão Sénior - Espanha

Organização e logística do projecto Viagem 
Sénior (pesquisa de agências e hotéis, 
posterior análise de orçamentos para definição 

de Férias Bússola de setembro, ocupação dos 
tempos livres e revisão das matérias antes do 
regresso às aulas. 
- Reuniões para organização e elaboração do 
Projeto Bússola 2018/19. 
- Abertura das inscrições e planeamento das 
atividades para o novo ano letivo.
- Organização e elaboração dos horários das 
várias atividades lúdico-desportivas no Estúdio 
Bússola para o ano de 2018/19: ballet, dança, 
viola, guitarra elétrica, canto, bateria e esgrima.

Setembro

Verão Sénior

Organização e logiística de toda a semana 
(pesquisa de programas diversificados, 
itinerários, restaurantes e serviços de refeição e 
transporte). 
Acompanhamento de todo o programa do 
Verão Sénior. 

De 3 a 7 de setembro, os seniores da Freguesia 
aproveitam os seus dias de uma maneira 
diferente com o programa Verão Sénior. 
Durante uma semana a junta de freguesia 
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do programa, pesquisa de transporte e 
organização do programa final). 
Acompanhamento do passeio por parte da 
equipa.

Durante 7 dias os seniores de Santo António 
passaram os dias em La Manga del Mar Menor, 
Múrcia, em Espanha.
1º dia  
Viagem noturna para La Manga, pequeno 
almoço pelo caminho, alojamento no Hotel, 
almoço, tarde livre e jantar.
2º dia  
Pequeno almoço no hotel, visita à cidade de 
Múrcia, almoço no hotel, tarde livre, jantar e 
alojamento.
3º dia 
Dia Livre. Pequeno-almoço e dia livre em regime 
de pensão completa.
4º dia  
Pequeno almoço no hotel, visita à Caravela de 
la Luz, Catedral de Santa Maria, almoço no 
Hotel, tarde livre, jantar e alojamento.
5º dia  
Dia Livre. Pequeno-almoço e dia livre em regime 
de pensão completa. 
6º dia  
Pequeno almoço no hotel, visita a Cartagena, 

almoço no Hotel, tarde livre, jantar e 
alojamento.
7º dia  
Dia Livre. Pequeno-almoço e dia livre em regime 
de pensão completa.
8º dia  
Pequeno almoço e regresso a Lisboa.

   Filipa Veiga
   Coordenador Técnico
   Divisão de dinamização urbana 
   Cultura
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EDUCAÇÃO



EDUCAÇÃO

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido no decorrer dos meses 
de julho a setembro de 2018 pela Educação da 
Freguesia de Santo António. 
De acordo com as diversas competências delegadas 
à Junta de Freguesia de Santo António, foram 
realizadas as seguintes tarefas:

REQUALIFICAÇÃO / MANUTENÇÃO / 
LIMPEZA

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime jurídico e as competências das autarquias 
locais nos art. 7º, alínea 2) e art. 16º, nº1 alíneas f), 
o) e ii), foram realizadas manutenções nas escolas 
da freguesia:

- Reparação e pintura das paredes do recreio da 
Escola EB1/JI São José;
- Substituição do chão de 2 salas de aula da Escola 
EB1/JI São José;
- Substituição lavatório WC rapazes da Escola EB1/
JI São José;
- Reparação e pintura das portas e paredes do WC 
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rapazes da Escola EB1/JI São José;
- Limpeza Geral na Escola EB1/JI São José;
- Limpeza Geral na Escola EB1/JI Luísa Ducla 
Soares (nas instalações da EB1/JI Gaivotas).

ENTREGA DE MATERIAIS NAS 
ESCOLAS

No âmbito das competências da freguesia, 
determinadas na Lei nº75/2013, que estabelece o 
regime Jurídico e as competências das autarquias 
locais no art. 16º, nº1 alíneas mm) foi realizado:
 
- Material de limpeza na EB1/JI S. José;
- Material de limpeza na EB1/JI Luísa Ducla Soares 
(EB1/JI Gaivotas e EB1/JI Maria Barroso);
- Material de desgaste para J.I., 1º ciclo e CAF/
AAAF da EB1/JI S. José;
- Material de desgaste para J.I., 1º ciclo e CAF/
AAAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares (EB1/JI 
Gaivotas e EB1/JI Maria Barroso);
- Palamenta para refeitório da EB1/JI S. José;
- “Kit Oferta – Boas Vindas aos alunos” na EB1/
JI S. José e EB1/JI Luísa Ducla Soares (EB1/JI 
Gaivotas e EB1/JI Maria Barroso).



EDUCAÇÃO  
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INTERRUPÇÃO LETIVA DE SETEMBRO

Para além da competência da Junta de Freguesia em 
apoiar e responder às necessidades das famílias nas 
AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) 
e na CAF (Componente de Apoio à Família) após 
horário letivo, tem também, as Interrupções Letivas:
 - Interrupção letiva de setembro (de 03 a 14 de 
setembro), com o horário da CAF das 8h às 19h 
com diversas atividades (cerca de 120 crianças): 
- Escola - atelier de plástica, sessão de cinema, hora 
do conto, jogos de exterior, jogos pré-desportivos, 
brincadeira livre, mangueiradas, aula Zumba, aula 
Esgrima.
- Saídas/Fora Escola - praia, Parque BD Mónica, 
Parque do Jamor, Parque Fábrica da Pólvora, Parque 
Quinta das Conchas, Jardim Torel, Parque Eduardo 
VII, Jardim da Estrela, Jardim do Alvito, Piscinas de 
Monsanto, Quinta da Marmeleira, Cinema S. Jorge.

REUNIÕES/ORÇAMENTOS/
ENTREVISTAS/PLANIFICAÇÕES/
PROPOSTAS/ OUTROS

Foram solicitados Orçamentos:
. Transporte para férias de setembro CAF/AAAF;
. Visitas/atividades Férias de setembro da CAF

. Kit Boas Vindas aos alunos (cadernos, canetas, 
lápis, mochilas, poncho para chuva, etc;
. Palamenta para Escola EB1/JI S. José;
. Empreitada de obra (chão das salas de aula, 
recreio e WC) da Escola EB1/JI S. José;
. Limpeza Geral nas Escolas.

Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
. Transporte para Férias de setembro CAF/AAAF;
. Kit Boas Vindas aos alunos;
. Palamenta para Escola EB1/JI S. José;
. Empreitada de obra (chão das salas de aula, 
recreio e WC) da Escola EB1/JI S. José;
. Limpeza Geral nas Escolas;
. Visitas/atividades Férias de setembro da CAF;
. Contratação monitor para férias de setembro;
. Empreitada de recuperação e beneficiação da 
Escola EB1/JI S. José.

Foram realizadas reuniões:
. Equipa da CAF da EB1/JI Luísa Ducla Soares 
(atualmente nas instalações da EB1/JI Gaivotas) e 
da EB1/JI S. José;
. Agrupamento e Coordenadoras de ambas as 
Escolas para avaliação do 3º período das AAAF e 
da CAF;
. Coordenadora Escola EB1/JI Luísa Ducla Soares;



     Carla Pereira Gomes 
     Técnico Superior  
     Divisão de dinamização Urbana 
     Educação
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. Coordenadora Escola EB1/JI S. José;

. Com varias empresas para a realização de obras 
na escola EB1/JI S. José;
. Equipa Projeto “Foco Musical”.

Foram elaboradas planificações:
 . Quinzenais de CAF e AAAF;
. Férias de setembro da CAF/AAAF.

Foram feitos os recibos de pagamento das AAAF e 
da CAF de ambas as escolas.

Foram efetuadas diversas visitas à Escola Luísa Ducla 
Soares para medições e levantamento de situações 
para futuras obras. 

Foram elaboradas Fichas de Inscrição para as AAAF 
e para a CAF das 2 Escolas para Interrupção Letiva 
de setembro;

Foram elaboradas Fichas de Inscrição para as AAAF 
e para a CAF das 2 Escolas para o Ano Letivo 
2018/2019.
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ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES 
E PATRIMÓNIO 
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Amoreiras)
EB1 LUISA DUCLA SOARES ( Nº37 ) E JI RUA DO 
PASSADIÇO
TRAVESSA DO NORONHA TRAVESSA DO 
NORONHA
RUA BRAANCAMP RUA BRAANCAMP
RUA BRAANCAMP - Coração de Jesus RUA 
BRAANCAMP
RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS AMOREIRAS
CANTEIRO NA RUA DAS AMOREIRAS RUA DAS 
AMOREIRAS
RUA DE S. ANTÓNIO DA GLÓRIA/TRAVESSA DO 
FALA-SÓ
LARGO DO ANDALUZ LARGO DO ANDALUZ
LARGO JEAN MONET LARGO JEAN MONET
JARDIM CAMILO CASTELO BRANCO AVENIDA 
DUQUE DE LOULÉ

Nota: De forma adicional, a freguesia mantém sob a 
sua gestão, por parceria estabelecida e com meios 
próprios, o espaço verde localizado no Instituto 
Gama Pinto.

Projectos

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
ESPAÇOS VERDES

Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de 
julho a setembro de 2018 pela Subunidade de 
Espaço Público, Espaços Verdes e Património da 
Freguesia de Santo António.
A Freguesia tem sob a sua gestão um conjunto de 
15 espaços verdes, totalizando uma área de 21,320 
m2, cuja manutenção está entregue à freguesia por 
transferência de competências, efetivada a 10 de 
março de 2014.
A manutenção dos espaços verdes seguia, 
anteriormente, um desenho adequado à cidade e à 
gestão dos espaços da CML. Este facto levou a uma 
diversidade de contratualizações que foi gerida e 
analisada durante este trimestre de forma a otimizar 
o funcionamento dos referidos serviços.

Espaços Verdes
JARDIM ALFREDO KEIL (Praça da Alegria) PRAÇA 
DA ALEGRIA
JARDIM DO TOREL RUA JÚLIO DE ANDRADE
JARDIM PERIFÉRICO À ESCOLA DE S. JOSÉ RUA 
DO TELHAL
EB1 ( Nº29 ) E JI S. JOSÉ RUA DO TELHAL,
JARDIM MARCELINO MESQUITA (Praça das 
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- Manutenção e limpeza de espaços verdes através 
de atividades de remoção de resíduos, sacha e 
monda de canteiros, corte de sebes, podas de 
arbustos e corte de relvados;
- Verificação visual do estado dos diferentes espaços 
verdes, tendo em vista a melhoria no funcionamento 
dos serviços de manutenção e a otimização dos 
espaços verdes da freguesia;
- Manutenção de elementos integrantes dos sistemas 
de rega;
- Intervenção de recuperação e limpeza do Jardim 
Marcelino Mesquita;
- Intervenção de recuperação e limpeza do Jardim 
Alfredo Keil.

INTERVENÇÕES NO ARVOREDO 
INSERIDO NOS ESPAÇOS VERDES

- Corte de ramos e pernadas secas em árvores 
inseridas no Jardim Marcelino Mesquita e no Jardim 
Alfredo Keil;
- Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção 
(poda de aclaramento e levantamento de copa) 
e realização das consequentes diligências para a 

realização dos relatórios de avaliação de estado 
fitossanitário;
- Execução de podas de limpeza e redução de 
carga da copa do arvoredo existente no Jardim 
Marcelino Mesquita;
- Fiscalização das intervenções realizadas no 
arvoredo.

INTERVENÇÕES NO ARVOREDO EM 
CALDEIRA

- Limpeza de resíduos e espécies infestantes nas 
caldeiras de arvoredo existente na Avenida da 
Liberdade, Rua Alexandre Herculano e Rua Conde 
de Redondo.

ELEMENTOS DE ÁGUA E PATRIMÓNIO 
INTEGRANTE

- Atividades de inspeção visuais e verificação do 
funcionamento dos elementos de água da freguesia;
- Verificação do estado das argamassas de fundo 
dos vários elementos.
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REUNIÕES REALIZADAS

- Reuniões de planeamento de atividades a 
desempenhar na manutenção dos espaços verdes;
- Coordenação com os serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia para a recolha de folhas em áreas 
adjacentes e inseridas nos espaços verdes.

INTERVENÇÕES REALIZADAS NO 
ESPAÇO PÚBLICO

- Intervenções de requalificação de calçada 
através da correção de zonas com patologias de 
descalcetamento e desnivelamento:
•Rua Luciano Cordeiro;
•Rua da Glória;
•Rua da Conceição da Glória;
•Rua da Alegria;
•Rua da Mãe d’Água;
•Avenida da Liberdade;
•Rua de São José;
•Praça da Alegria;

-  Remoção e recuperação de pilaretes;

- Realização de levantamento de trabalhos a efetuar 
em futuras empreitadas a realizar pela Freguesia de 
Santo António;

- Apoio aos vários serviços da freguesia para 
realização de eventos e outras ações;

- Fiscalização de empreitadas realizadas em 
edifícios e outras estruturas da freguesia para 
verificação da manutenção das condições do 
espaço público;

- Reposição de sinalização vertical em ruas da 
Freguesia, tais como: Rua Braancamp, Avenida da 
Liberdade, Rua Rodrigo da Fonseca.

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Durante este trimestre foram continuadas as 
diligências necessárias ao cumprimento dos 
procedimentos inseridos nos projetos no âmbito 
do Protocolo de Delegação de Competências 
celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a 
Junta de Freguesia de Santo António. Os projetos em 
causa são os seguintes:
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•Requalificação do Jardim Marcelino Mesquita, 
onde se prevê a requalificação do piso com 
a repavimentação total do pavimento e a 
recuperação do mobiliário urbano, melhoramento 
dos passeios circundantes em calçada através do 
seu levantamento, eventual alargamento, subida 
de cota, reconstrução de caldeiras e calçada e 
replantação de árvores;

•Requalificação da Travessa do Fala-Só, onde 
se pretende aumentar a zona de estar do lado 
das escadinhas existentes, de forma a potenciar o 
desenvolvimento das zonas comerciais existentes 
e contribuir para a criação de novas, implantar 
banco corrido em betão para permitir o usufruto do 
alinhamento arbóreo e criação de zona de cargas/
descargas;

•Requalificação do Largo da Oliveirinha, através 
da criação de zona nivelada para conferir carácter 
de praça à zona, implantando degraus e de 
uma zona rampeada para vencer as diferenças 
de cota. Propõe-se também a introdução de um 
banco corrido, um ponto de água e um muro com 
conversadeiras entre o Largo da Oliveirinha e a rua 
do elevador da Glória;

•Requalificação urbana das ruas da Caridade 
e da Esperança do Cardal, com a substituição e 
reposição de pavimentos com correção de cotas, 
substituição de guardas existentes, ordenamento 
dos elementos de sinalização, substituição dos 
pavimentos junto aos corrimãos para introdução 
de elementos com maior atrito, reabilitação de 
corrimãos existentes, substituição de coletores 
danificados, alteração de sistema de drenagem de 
águas pluviais para o centro da via e ordenamento 
dos canais de circulação pedonais e rodoviários;

•Requalificação do Largo da Anunciada, através 
da substituição de pavimentos, com vista à melhoria 
da circulação pedonal e acesso às habitações, 
criando zona sobreelevada da faixa de rodagem;

•Reconstrução total do arruamento entre a Rua da 
Alegria e a Travessa do Fala-Só, onde se pretende 
realizar a reconstrução total da via em cubos 
revestidos de betão betuminoso.

      João Pires
      Técnico Superior 
      Divisão de Intervenção Urbana
      Manutenção e Espaço Público 
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- Foi realizado 1 procedimento de seleção para 
atribuição de licença de ocupação de espaço 
público para venda de castanhas assadas.

- Foi prestada a colaboração habitual aos restantes 
serviços da Freguesia, no âmbito da realização 
de eventos próprios, apoiados, e no respetivo 
planeamento.

- Foram realizadas várias reuniões com operadoras 
de subsolo por forma a compatibilizar as ocupações 
de espaço público com as infraestruturas existentes.

     Tiago Lopes
     Coodenador Técnico 
     Divisão de Gestão e Suporte
     Licenciamento  

LICENCIAMENTO

Introdução 

Este departamento faz a análise dos pedidos de 
licenciamento de ocupações de espaço público, 
nomeadamente de suportes publicitários e mobiliário 
urbano no espaço contíguo de estabelecimentos 
e ocupações temporárias de espaço público, 
para além das atividades de venda ambulante e 
restauração ou bebidas não sedentária. 
Na sequência das alterações introduzidas à Lei 
nº 56/2012 pela Lei nº 85/2015, as Freguesias 
passaram a dispor de competência de fiscalização 
relativamente às suas atribuições, nos termos de 
cada regime setorial. No decorrer deste trimestre foi 
operacionalizada esta função no que respeita ao 
licenciamento de ocupação de espaço público. 
No período de julho a setembro este serviço 
realizou, sumariamente o seguinte trabalho:

- Foram registados, desde o início de 2018 e até ao 
início de setembro, 613 processos de licenciamento 
zero.

- Foram apreciados até ao início de setembro 
28 pedidos de ocupação temporária de espaço 
público.  
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Introdução

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido no decorrer dos meses de julho 
a setembro de 2018 pelos Serviços de Limpeza Urbana 
da Freguesia de Santo António que dispõe de dois 
postos onde 43 colaboradores que prestam serviços 
organizados em dois turnos (dia/noite). A equipa 
administrativa conta com 2 colaboradores.
Os serviços prestados pela freguesia incluem a limpeza 
das vias, espaços públicos, sarjetas e sumidouros, 
através de ações de varredura e lavagem.

Trabalho desenvolvido:

SERVIÇOS REGULARES DE LIMPEZA 
URBANA

- Serviços diários de varredura e lavagem de vias e 
espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
- Serviços de recolha de papeleiras na área da 
freguesia;
- Serviços de manutenção de passeios públicos através 
de sopro e aspiração de folhas;
- Serviços de deservamento dos passeios públicos;

 

SERVIÇOS EXCECIONAIS DE LIMPEZA 
URBANA

- Ação de manutenção de área da freguesia para 
resposta rápida ao restabelecimento da normalidade 
após queda invulgar de folha por pressão das 
condições meteorológicas, com a realização de 
diversos dias de serviço noturno de manutenção e 
limpeza de folha na área da freguesia, nomeadamente 
com coordenação de serviços com a CML no dia 9 de 
agosto para cedência de uma varredora e lavadora.
- Ação de manutenção e limpeza de cartazes dos 
muros do Largo do Rato;
- Ação de lavagem do Largo do Rato, com 
coordenação de serviços com a CML para apoio com 
carro de água;
- Reforço dos serviços de limpeza urbana nas áreas de 
maior fluxo turístico da freguesia;
- Circuito diário de apoio a recolha de lixo no espaço 
público na Colina de Santana e área da Glória.

SERVIÇOS LIMPEZA URBANA DE 
PREVENÇÃO E APOIO

- Realização de serviços de Limpeza Urbana de reforço, 
prevenção e apoio, antes, durante e após a realização 

LIMPEZA URBANA
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OUTROS

- Desenvolvimento do processo de cedência de veículo 
elétrico E-canter à Freguesia, para redução da pegada 
ecológica dos serviços de intervenção urbana, com 
apresentação de projeto, reunião operacional e 
implementação de procedimentos internos de utilização;
- Abertura de procedimento de mobilidade para a 
Câmara Municipal de Lisboa a pedido de trabalhador;
- Elaboração de proposta para procedimento de 
mobilidade intercategorias de assistente operacional da 
Limpeza Urbana;

      Filipa Mendes 
      Técnico Superior 
      Divisão de Intervenção Urbana
      Limpeza Urbana
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de eventos na área da Freguesia, nomeadamente:

Acompanhamento da área em varredura e manutenção 
de papeleiras com eventual reorganização de horário 
de serviço para acompanhamento de evento:
- WBT- Bike Tour Lisboa – 5 de agosto
- Subida da Glória – 22 de setembro (previsto)

Colocação de contentores, manutenção prévia do 
espaço com eventual serviço de lavagem ou varredura 
de área e manutenção posterior ao evento com 
varredura e manutenção de papeleiras:
- Evento Aubay – Jardim do Torel – 13 de julho

Realização de serviços de reforço e apoio de limpeza 
urbana em eventos organizados ou com o apoio da 
Freguesia, onde se destaca:
- Feira da Avenida;

Colocação e manutenção de contentores de apoio 
nos dias de realização da feira da Avenida no âmbito 
de feira licenciada à Associação Passeio Público pelo 
Departamento de Licenciamento;

Departamento de Espaços Verdes: 
- Jardim do Torel- Acção de varredura e lavagem de 
pavimentos da área total do Jardim do Torel;
- Cedência e transporte de contentores de apoio 
ao trabalho de manutenção de espaços verdes; 

Departamento de Cultura: 
- Cinema no Verão - agosto: Colaboração para reforço 
de manutenção de espaço e papeleiras no Jardim do 
Torel;

Policiamento de Proximidade:
- Apoio ao policiamento de proximidade realizado 
pela PSP para acompanhamento de zonas sem-abrigo, 
através da realização de limpeza de espaços.

GESTÃO DE EQUIPAMENTOS

- Aquisição de 2 roçadoras elétricas para apoio 
ao serviço de deservamento mecânico da área da 
freguesia;
- Aquisição de equipamentos implementação de 
melhorias e substituição de equipamentos danificados 
nos postos de Limpeza Urbana;

REUNIÕES REALIZADAS

- Reunião de preparação inicial de orçamento e 
atividades 2019;
- Reunião com Serviço de Comunicação para 
avaliação de proposta final de flyer da 
Limpeza Urbana.
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Introdução

As atribuições deste Gabinete integram a dinamização 
de atividades de promoção do comércio dos bairros e 
das avenidas da Freguesia de Santo António, o apoio 
a eventos que proporcionem a captação de novos 
públicos para as lojas da freguesia, e a promoção de 
iniciativas que promovam o comércio da freguesia.

Para o Turismo, as nossas atividades passam pela 
promoção da Freguesia de Santo António como um 
importante polo de atração turística, através dos seus 
parques, jardins e miradouros, dos seus monumentos e 
outros locais de interesse, da grande oferta de comércio 
especializado e restauração variada.

Atividades realizadas no período de abril a junho 2018:
Participação no Seminário Turismo e Segurança, 
organizado pela PSP, que teve lugar no COMETLIS - 
Comando Metropolitano de Lisboa.

Reunião com o Diretor de Formação Empresas da 
Escola de Comércio de Lisboa para articulação das 
necessidades decorrentes dos planos de formação 
da FSA, e seu enquadramento com os programas do 
Centro Qualifica da ECL.

Encontros com os responsáveis da UACS – União das 

Associações de Comércio e Serviços, das Associações 
de Comerciantes e dos hoteleiros instalados na 
freguesia, para acompanhamento das atividades 
de dinamização das áreas comerciais e turísticas da 
freguesia como destinos preferenciais de compras e 
turismo.

Reunião no Centro Qualifica ECL para planeamento 
das ações de formação.

Participação na Lisbon Mobi Summit – Conferência 
internacional subordinada à mobilidade urbana e Smart 
Cities, realizada em Lisboa, entre os dias 13 e 16 de 
setembro.

Participação no Seminário Incentivos e Benefícios 
ao Investimento na Área Metropolitana de Lisboa, 
organizado pela nossa parceira Invest Lisboa, na 
Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

Próximas atividades

Apoio a ações de dinamização das diversas áreas 
comerciais da freguesia, nomeadamente das Rua 
Castilho e da Av. da Liberdade, cujas organizações de 
comerciantes desenvolvem iniciativas locais, bem como 
de outras áreas da freguesia.

COMÉRCIO E TURISMO
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Acompanhamento da operação do Projeto CASO - 
Centro de Apoio à Saúde Oral na Freguesia de Santo 
António, em articulação com a Associação Mundo a 
Sorrir.

Acompanhamento dos programas de formação a 
comerciantes, hoteleiros e visitantes profissionais, em 
articulação com o Centro Qualifica ECL.

Manutenção do relacionamento de proximidade 
com as Organizações Empresariais locais, visando a 
sensibilização mútua para o quotidiano do Comércio e 
do Turismo da Freguesia de Santo António.

     Francisco Toscano
     Divisão de Gestão e Suporte
     Comércio e Turismo



Freguesia de Santo António
Bem no coração de Lisboa 

Calçada Moinho de Vento nº 3 

1169-114 Lisboa

Telefones 218 855 230 (Sede) 

933 060 929 (Luciano Cordeiro) 

213 928 090 (Lg. São Mamede)

Fax 218 855 239

Email info@jfsantoantonio.pt

www.jfsantoantonio.pt

    /FreguesiaSantoAntonioLisboa


