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Bem no Coração de Lisboa



Não foi assim há tanto tempo em que Lisboa acordava ao 
som de pregões a anunciar os bens que nutriam as gentes 
desta cidade. E, claro está, que alguns ouviam-se com mais 
frequência neste ou naquele bairro, e também variavam 
com as horas do dia e as estações do ano. 

Nos dias de hoje, e tendo em conta o mês em que vivemos, 
que foi sucessivamente adiado pela pandemia, 
voltámos a apregoar pelas nossas ruas: “Lisboa é Linda!”.

E de facto esta cidade (e sobretudo a nossa freguesia) é 
muito mais bonita quando tem de volta as suas, 
as NOSSAS tradições. 

As nossas crianças voltaram a participar nos programas 
de férias desta freguesia, há muito aguardado por todos.

Foi também de braços abertos que recebemos a nossa 
idade de ouro com os passeios seniores, que acabam por 
fazer a diferença no dia de quem já vive sozinho.

As cores, os sorrisos e a música voltaram a dar vida aos 
nossos jardins. Fosse pela celebração do Dia da Criança,
 no jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras). 
Fosse pelos 24 dias de Arraial de Santo António,
no jardim Alfredo Keil (Praça da Alegria).

Estes são só alguns dos exemplos que fazem parte 
da tradição da Freguesia de Santo António. Que não 
esquecendo a sua história e a sua gente, está a preparar,
em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa (CML)
e a EGEAC os 100 anos do Parque Mayer.

Para que um dia, quem sabe, possa apregoar que o “Parque 
Mayer é pr'ó menino e pr'á menina. É de todos e para 
todos”.
#AMelhorFreguesiaDeTodas
 
Um forte abraço, 

Vasco Morgado 
Presidente da Junta de Freguesia de Santo António - Lisboa
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nte relatório é uma descrição sumária do trabalho 
desenvolvido no decorrer do mês de Maio de 2014 
pelo Departamento de Acção Social da Junta de 
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AÇÃO SOCIAL

Introdução

O presente relatório pretende ser uma descrição do 
trabalho realizado pela Subunidade da Ação Social 
no decorrer do 2º trimestre de 2022.

Esta subunidade constituída por Unidades de Projeto 
como sejam o Atendimento Social, o Centro Social 
Laura Alves, o Projeto Vassouras & Companhia, a 
Mercearia Social Valor Humano e o Projeto Farol, 
desenvolve diariamente um trabalho centrado 
na resposta às necessidades manifestadas pelos 
fregueses e residentes na freguesia. 

ATENDIMENTO SOCIAL

Neste segundo trimestre do presente ano civil, 
a Subunidade de Ação Social, no âmbito do 
Atendimento Social, manteve os atendimentos 
presenciais dois dias por semana, à 3ª e 5ª 
feira, havendo sempre a disponibilidade para 
atendimentos noutro dia quando se tratou de 
situações emergentes. Esta flexibilidade permitiu 
adequar as respostas existentes às necessidades 
apresentadas pelos fregueses e residentes na 
Freguesia de Santo António.

Neste trimestre foram realizados 74 atendimentos 
presenciais e 17 visitas domiciliárias. Os contactos 
telefónicos para acompanhamento de situações de 
idosos isolados mantiveram-se como uma forma 
privilegiada de diminuir as situações de isolamento 
social, estreitar relações, detetar necessidades e 
encontrar respostas de apoio adequadas. 

No âmbito do projeto das pequenas reparações 
dinamizado em conjunto com a Subunidade de 
Manutenção e Espaço Público manteve-se o 
apoio nas situações de fragilidade económica. 
Estes pedidos centraram-se na necessidade de 
reparação de armários, torneiras e tomadas que 
se encontravam danificadas. Foi também solicitado 
apoio para a poda de duas árvores localizadas no 
espaço exterior das habitações. 

No presente trimestre continuou a ser evidente o 
pedido de apoio alimentar sempre associado a 
situações de desemprego e baixos vencimentos 
e/ou baixos recursos económicos. Nos seniores 
destaca-se o pedido de apoio para a aquisição 
de medicação, pedidos associados a situações de 
baixas reformas ou pensões. 

No dia 12 de maio fomos brindados com a iniciativa 
da Empresa KW Select que no âmbito do Red 
Day os vários consultores disponibilizaram-se a 
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remodelar a sala do atendimento social, criando 
um ambiente mais acolhedor, cómodo e agradável 
e angariaram produtos alimentares de primeira 
necessidade para doar à Mercearia Social Valor 
Humano.

Com o aliviar das regras impostas pela Direção 
Geral de Saúde (DGS) no âmbito da pandemia 
COVID-19, mas mantendo todos os cuidados e 
normas de segurança e estando identificada a 
relevância dos passeios e encontros seniores, no dia 
26 de maio proporcionou-se uma visita ao Jardim 
Buddha Eden no qual participaram mais de 100 
idosos. Este dia foi descrito pelos mesmos como 
muito agradável, “já estávamos a precisar”.  
Desde o início de abril que na sequência do 
compromisso e contribuição para a formação 
académica, contámos com a colaboração de uma 
estagiária de Serviço Social do Instituto Superior 
de Ciências Socias e Políticas da Universidade de 
Lisboa.
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MERCEARIA SOCIAL  
VALOR HUMANO

As situações de fragilidade económica continuam 
a estar no centro das necessidades de apoio 
alimentar, mantendo-se este projeto como um 
recurso fundamental para o colmatar destas 
dificuldades. 

Neste espaço, com características idênticas 
a qualquer outra mercearia local, no qual a 
moeda utilizada, “Santo António”, confere a 
responsabilidade e dignidade associada à 
aquisição dos alimentos e produtos de higiene 
conforme as necessidades identificadas, permite 
também que cada um faça a gestão deste dinheiro 
(criado só para esta mercearia) como considerar 
mais adequado. 

As datas festivas são marcadas de forma especial 
para quem recorre a esta mercearia. Desta forma 
no período da Páscoa foram oferecidos bolos que 
encantaram pequenos e graúdos pois os mesmos 
estavam acondicionados em frascos de vidro 
decorados em forma de coelho. No dia da criança 
a oferta recaiu num caderno e lápis, para que as 
mesmas possam dar asas à imaginação. 

PROGRAMA DE APOIO ALIMENTAR

O programa alimentar da Câmara Municipal de 
Lisboa e dinamizado pela Junta de Freguesia desde 
o início da pandemia continua a constituir-se como 
um recurso complementar aos apoios já existes. 
Embora este programa esteja em vias de terminar, 
aspeto que tem merecido atenção no sentido do 
encaminhamento dos beneficiários para outras 
respostas alimentares, poderá ser substituído por 
uma resposta mais abrangente e diversificada. 

PROJETO FAROL

Neste trimestre o projeto Farol regista um aumento 
significativo de pedidos de atendimento de novos 
casos, sendo que neste momento as principais 
preocupações ou temas de quem nos procura não 
tem a ver nem com a instabilidade relacionada 
com saúde pública (COVID-19) nem com questões 
políticas (Guerra da Rússia e Ucrânia). Quem 
nos procura encontra-se em grande fragilidade 
económico-social, com poucos recursos financeiros 
para fazer face a necessidades básicas e, 
consequentemente, com implicações a nível 
psicológico. 



Cabe aos terapeutas do Farol ajudar de forma 
individual, personalizada e muito atenta, quem 
nos procura. A função do profissional de ajuda 
é ajudar o seu paciente a encontrar recursos 
internos para ultrapassar as adversidades do 
mundo exterior. Assente em técnicas cognitiva-
comportamentais, com o cuidado de sermos também 
um apoio emocional para os nossos utentes, que 
frequentemente têm poucos recursos sociais.

O aumento de pedidos de consulta, obrigou-nos a 
reformular o nosso processo de triagem, durante o 
mês de maio, com o objetivo de chegar a todos, mas 
com uma gestão ainda mais cuidada dos nossos 
recursos humanos. Sempre com foco num trabalho 
de muita qualidade.

As reuniões de intervisão mantêm sempre a sua 
cadência quinzenal, sendo momentos fulcrais para 
a exploração dos casos clínicos e otimização 
da nossa prática individual, com o apoio da 
experiência da restante equipa.

Ainda no mês de abril, o Farol lançou uma 
publicação nas redes sociais intitulada “Saúde 
mental: Uma luz ao fundo do “farol”, com algumas 
estratégias de promoção de saúde mental, 
acreditamos que com este tipo de publicação, 
podemos ajudar também quem não vem às nossas 
consultas.
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No final do mês de junho, o nosso estagiário, António 
Pinto, aluno de mestrado da Universidade Autónoma 
de Lisboa, termina o seu estágio. Importante referir que 
deixa a sua marca no Farol, com o trabalho desenvolvido, 
iniciativas, dedicação, empenho e acima de tudo, com uma 
competência clínica pouco comum num psicólogo em fase 
inicial de carreira. Os casos que avaliou foram muito bem 
conceptualizados; os casos que acompanhou evoluíram de 
forma muito positiva. 

FRUTA FEIA

Também neste trimestre, todas as terças-feiras às 21h, 
contámos com o donativo da Fruta Feia, projeto contra o 
desperdício alimentar que, de forma variável disponibiliza 
fruta, legumes e verduras. Este donativo constitui-se como 
um importante contributo para as refeições confecionadas 
no Centro Social Laura Alves.
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& Companhia, onde por diversos motivos estão 
em casa, sem conseguirem satisfazer as suas 
necessidades básicas.

Pretende-se com esta avaliação, um passo para 
a criação de outra resposta no Centro de Dia no 
Centro Social Laura Alves que vai completar o que 
se tem feito até aqui, pois com a sua abertura, será 
desenvolvido um conjunto de serviços que vão 
permitir ao idoso usufruir deles uma parte do seu dia 
a dia, convivendo com outros.

A par disto surgiu a necessidade de se assegurar 
uma superior qualidade nos serviços prestados, em 
colaboração com o freguês e a sua família, ou seja, 
elaborar um plano de cuidados individualizados, 
onde deve constar os recursos humanos e os 
serviços que sejam necessários à sua intervenção, 
tendo em conta as necessidades e as atividades que 
podem ser desenvolvidas para o seu bem estar e em 
constante avaliação.

Mas nada disto funciona se a equipa multidisciplinar 
não souber o papel importante que ocupa. Por isso 
está a ser criada uma conduta de parametros, de 
modo a garantir uma intervenção articulada e eficaz 
entre todos.

A atuação da equipa pretende proporcionar 

PROJETO  
VASSOURAS & COMPANHIA

Neste trimestre o Projeto Vassouras & 
Companhia apoiou 15 fregueses ao nível do 
acompanhamento em diversas deslocações, 
em higienes habitacionais e até em breves 
passeios ao jardim.

CENTRO SOCIAL LAURA ALVES

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, 
o apoio ao idoso, ou aos mais vulneráveis, 
surge numa necessidade específica em que 
os projetos que são desenvolvidos no Centro 
Social surgem no seu apoio diário de modo a 
evitar a institucionalização de quem apoiamos.

Assim, neste trimestre, iniciou-se a avaliação da 
satisfação de todos os fregueses que usufruem 
dos nossos serviços, com o intuito de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida e 
diminuir a solidão e o isolamento.

Foi dado início ao inquérito de satisfação 
dos fregueses apoiados no projeto Vassouras 
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diariamente a quem acompanha um bem-estar 
físico, psíquico e social, assim como uma maior 
autonomia e independência. Perante isto a equipa 
está a fazer formação em diversas áreas, no mês de 
junho foram desenvolvidas as seguintes:
“Higiene das Mãos e Prevenção de Infeções”;
“Uso Responsável de Medicamentos”.

No dia 14 de abril para comemorar a Páscoa, foi 
dado, aos 60 fregueses que usufruem do serviço 
de alimentação, um Coelho da Páscoa, que foi 
elaborado pela equipa com um bolo, para que esta 
época fosse festejada.

No dia 28 de maio participámos na ação de 
voluntariado do Banco Alimentar. De referir que 
semanalmente a freguesia apoia 25 famílias em 
parceria com o Banco Alimentar.

Neste segundo trimestre fizemos uma média de 
60 transportes semanais, ao nível de fisioterapias, 
consultas médicas, entre outros.
 
Durante o mês de junho no Centro Social Laura 
Alves está exposto um “Trono de Santo António”, 
elaborado por um artista local.

PROJETO MUNDO A SORRIR

O Centro de Apoio à Saúde Oral de Lisboa apoiou 
neste primeiro trimestre 74 utentes dos quais 24 
utentes da Freguesia de Santo António, num total 
de 265 consultas e 670 tratamentos.
Para além disso, foram terminados os processos de 
reabilitação oral de 20 utentes sendo que
8 utentes da Freguesia de Santo António, doadas 
20 próteses e realizados 67 atendimentos 
psicossociais.
Mais informo que a estes dados ainda se vão juntar 
os restantes, visto que estamos a meio do mês de 
junho.



Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2022

AÇÃO SOCIAL

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

Para além do cumprimento de todos os pressupostos 
presentes no protocolo de delegação de 
competências, que engloba apoio direto ao nível 
de: transportes, material de economato, pequenas 
reparações, a CPCJ, já não está a operar em 
teletrabalho, e como tal, tivemos alguns pedidos, 
quer de apoio logístico, quer de pequenas 
reparações que foram devidamente respondidos. 

ESPAÇO JÚLIA

O Espaço Júlia – RIAV Resposta Integrada de 
Apoio à Vítima sito na Alameda Santo António dos 
Capuchos. Tem como área de intervenção a área da 
1ª, 4ª e 5ª Divisões do Comando Metropolitano de 
Lisboa. Tem como objetivos a intervenção direta nas 
denúncias de Violência Doméstica em articulação 
com as diversas entidades com atuação 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 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 198 atendimentos.
Fizemos 35 acompanhamentos ao INML, SEIVD, 
investigação criminal e CML. 

Tivemos várias reuniões com a Comissão de Igualdade 
de Género, SCML e SEIVD e IAC.
   

     Vasco Morgado
     Presidente da Junta de Freguesia
     de Santo António 
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AMBIENTE URBANO
E SUSTENTABILIDADE



Introdução 

O presente relatório é uma descrição sumária do 
trabalho desenvolvido nos meses de abril a junho 
de 2022 pelos Serviços de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade da Freguesia de Santo António.
A subunidade de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade tem como competências, entre 
outras, apoiar a Junta de Freguesia de Santo António 
(Lisboa) na conceção, definição, articulação e 
implementação de estratégias e políticas integradas 
de ambiente, economia circular e sustentabilidade, 
ao nível das alterações climáticas, eficiência 
energética, 

MAPA TRIMESTRAL DE SERVIÇO

Apresentação do mapa com indicação dos dias e respetivo 
número de assistentes operacionais de serviço de abril a 
maio. Os dados do mês de junho estarão contemplados no 
relatório do próximo trimestre.

mobilidade sustentável, poupança de água, gestão 
de resíduos, em parceria com entidades públicas e 
privadas; assegurar a varredura das vias públicas; 
a lavagem das vias públicas; a limpeza de sarjetas 
e sumidouros; o controlo da vegetação infestante; 
o despejo de papeleiras; execução de Operações 
Especiais de Limpeza em atividades, iniciativas e 
eventos realizados em espaço público, limpezas 
de expectantes e coercivas em colaboração com 
autoridades de saúde, proteção civil, serviços 
municipais e sociais.
Esta subunidade dispõe de dois postos de limpeza 
e um wc público onde 37 operacionais prestam 
serviços organizados em dois turnos (dia/noite). 
A equipa administrativa conta atualmente com 2 
colaboradores.

AMBIENTE URBANO E SUSTENTABILIDADE
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TRABALHO DESENVOLVIDO

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Programa Papel por Alimentos
Entrega de 3 toneladas de papel, entre 1 de abril 
e 1 de junho, no âmbito do programa “Papel 
por Alimentos” promovido pela Federação 
Portuguesa dos Bancos Alimentares no campo de 
ação ambiental e de solidariedade: todo o papel 
recolhido é convertido em produtos alimentares a 
distribuir pelos mais carenciados;

Campanha “Porque o Mar Começa Aqui”
Monitorização do estado dos cinzeiros instalados no 
âmbito da campanha de sensibilização ambiental 
para o correto descarte de beatas de cigarro, 
desenvolvida através dos serviços de Limpeza 
Urbana, Licenciamento e Manutenção e Espaço 
Público, com correção de irregularidades, remoção 
de cinzeiros em locais encerrados definitivamente e 
entrega de novas tampas.

Candidatura Eco-Freguesias XXI
Durante este período, no âmbito da candidatura 
da Freguesia de Santo António ao programa 
EcoFreguesias XXI, organizado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), iniciaram-se os 
trabalhos de preparação, recolha de informação e 
desenvolvimento do processo de candidatura que 
visa a atribuição do galardão Bandeira Verde Eco 
Freguesias XXI.
Nesta fase de pré-candidatura, a decorrer durante o 
ano de 2022, a Freguesia deu já início à Sondagem 
Eco-Freguesias XXI - “Quero é Viver numa Eco-
Freguesia”, um questionário que pretende aproximar 
a freguesia dos cidadão e auscultar a população da 
freguesia quanto a questões como a qualidade do 
espaço público, limpeza urbana e espaços verdes, 
e ainda reunir propostas de melhoria em cada uma 
destas áreas.
Nesta fase, a freguesia está também a preparar a 
implementação do Questionário “Eco-Funcionários 
XXI”, destinado a todos os trabalhadores, que 
visa sobretudo avaliar comportamentos, informar, 
envolver e motivar todos para que possam contribuir 
para a construção de uma “Eco-Freguesia”.
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QUEREMOS SER UMA ECO-FREGUESIA
CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO

Para participar basta aceder ao link através deste código QR >

Dia Internacional das Florestas - Campanha 
de recolha de papel usado
A subunidade de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade em parceria com a subunidade 
de Educação desenvolveu no mês de março uma 
campanha para o Dia Internacional das Florestas, 
que se celebra no dia 21 de março. Devido à 
grande adesão da campanha, que promoveu 
junto das crianças das escolas a reciclagem de 
papel, a freguesia decidiu prolongar a iniciativa até 
conseguirmos atingir o nascimento de 140 árvores 
no nosso país, o que equivale a 7 toneladas de 
papel - uma vez que cada 50kgs de papel reciclado 
evita o abate de uma árvore.
Durante os meses de abril e maio foram reunidas 
3,106 toneladas de papel e entregues aos Banco 
Alimentar para o programa “Papel por Alimentos”, 
conseguindo-se assim até ao momento atingir 82 
novas árvores a plantar nas florestas portuguesas, 
em colaboração com a ‘Associação Plantar uma 
Árvore’.

Dia Mundial do Ambiente - Divulgação do 
Projeto LEAF
No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, celebrado 
no dia 5 de junho, a freguesia procedeu à 
divulgação de uma iniciativa do “LEAF - Linking 
Landscape, Environment, Agriculture and Food”, 

um Centro de Investigação do Instituto Superior de 
Agronomia. A ação pretende a divulgação da sua 
investigação e a promoção de uma sociedade mais 
sustentável e um planeta mais saudável ao longo de um 
percurso, a pé ou de bicicleta, nos trilhos e caminhos 
pedonais na Tapada da Ajuda. Para além disso, será 
possível fazer uma visita guiada à Reserva Botânica 
Natural D. António Xavier Pereira Coutinho e uma visita à 
Adega e à Destilaria Experimental do ISA.

Compostor Comunitário
No mês de maio, procedeu-se à instalação de um 
compostor comunitário na freguesia, junto ao parque 
canino no Jardim das Amoreiras, uma iniciativa em 
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa através 
do projeto de incentivo à compostagem doméstica 
“Lisboa a Compostar – Outra forma de reciclar”. Este 
compostor comunitário pode ser utilizado por todos 
os residentes na cidade de Lisboa depois de realizar 
uma formação gratuita dada pela CML. Este projeto de 
compostagem, promovido pela CML e pela Valorsul, tem 
como objetivo reduzir a quantidade de resíduos urbanos 
biodegradáveis que são incinerados, contribuindo assim 
para um melhor ambiente.

Dia Internacional da Biodiversidade
Como forma de comemorar o Dia Internacional da 
Biodiversidade, celebrado a 22 de maio, a Subunidade 
de Ambiente Urbano e Sustentabilidade desenvolveu um 

AMBIENTE URBANO E SUSTENTABILIDADE
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projeto em parceria com a Associação Biodiversidade 
Para Todos, uma associação sem fins lucrativos 
que pretende promover o conhecimento sobre a 
biodiversidade e património natural de Portugal. O 
Dia Internacional da Biodiversidade visa alertar para 
a importância de preservar as diferentes espécies 
de seres vivos e, como tal, foi lançado um projeto 
na plataforma biodiversity4all.org para registo da 
biodiversidade encontrada em Santo António. Para 
tal, a participação é aberta a moradores e visitantes 
que se podem inscrever na plataforma e começar a 
registar as suas observações na área geográfica da 
freguesia.

Blocos de notas reutilizáveis
A freguesia pretende capacitar os seus trabalhadores 
para o desenvolvimento sustentável e o uso de meios 
de trabalho amigos do ambiente com especial foco 
na redução de consumo de papel e reutilização de 
instrumentos de trabalho. A subunidade de Ambiente 
Urbano e Sustentabilidade encontrou a solução 
adequada à substituição dos habituais blocos 
de notas, cadernos e folhas: cadernos de notas 
reutilizáveis, cujos dados podem ser posteriormente 
fotografados e guardados digitalmente. Assim, 
procedeu-se à distribuição de cadernos Infinitebook 
A5 com marcador e capa mole personalizada com o 
logótipo da freguesia aos colaboradores de vertente 
administrativa dos serviços da freguesia.

Implementação de sistema de separação de 
resíduos nas instalações da freguesia
No seguimento de proposta de modernização e 
inovação da subunidade de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade para o ano de 2022, cujo objetivo 
centra-se na promoção de práticas de separação de 
resíduos através pela retirada de equipamentos de 
deposição em cada posto de trabalho, substituindo-os 
por equipamentos de separação de resíduos em área 
comum, foram instalados equipamentos de separação 
em várias instalações da freguesia. Esta prática promove 
a separação dos resíduos na fonte, comportamento 
que tem vindo a ser eficaz no aumento da reciclagem, 
na promoção de comportamentos ambientalmente 
responsáveis e na redução de uso de sacos de 
plástico para resíduos, já que efetivamente reduz 
substancialmente o número de contentores para lixo 
existentes nas instalações. No período em análise foram 
implementados sistemas de separação nas instalações 
da Alexandre Herculano (3º andar e r/c), São José 
e Espaço Bússola e realizado um inquérito interno 
aos trabalhadores para avaliação dos efeitos deste 
sistema, cujas conclusões apontam para uma satisfação 
de 69,7%, onde 42,4% não indicam ter qualquer 
dificuldade na adaptação ao novo sistema, e 51,5% 
passou a fazer sempre separação de resíduos, quando 
36,4% raramente ou nunca os separava.
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Cooperação com outras subunidades para o 
desenvolvimento de campanhas e programas no âmbito 
do ambiente e sustentabilidade:
Secretaria-geral e Espaço Público: Parceria para 
desenvolvimento de campanha para redução do uso de 
plástico e promoção de comportamentos de consumo 
responsável com a entrega de sacos biodegradáveis 
para dejetos caninos;
Educação: Colaboração para desenvolvimento de 
campanha de recolha de papel nas escolas da freguesia 
com consequente plantação de árvores para celebração 
do dia 21 de março, Dia Internacional das Florestas.

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS:

•Elaboração de procedimento de aquisição de blocos 
de notas Infinitebook A5 para os trabalhadores e 
colaboradores da freguesia no âmbito das políticas 
públicas no campo do desenvolvimento sustentável 
onde urge a adoção de medidas e práticas de redução 
de consumo de papel e reutilização de instrumentos de 
trabalho;

•Elaboração de procedimento de instalação e 
manutenção de 1 purificador de água com sistema 
BioCote para as instalações da CPCJ no Largo de São 

Mamede, no âmbito da política de redução de plástico 
nas instalações da freguesia;

•Elaboração de procedimento de manutenção do 
veiculo destinado ao apoio e fiscalização dos serviços;
 
•Elaboração de procedimento de aquisição de 
fitas de sinalização de fiscalização com logótipo da 
freguesia e a palavra ‘Fiscalização’ necessárias para 
os trabalhos da equipa de fiscalização que integra 
elementos das subunidades de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade e Licenciamento;

SERVIÇOS EXCECIONAIS DE LIMPEZA 
URBANA:

- Apoio na manutenção de locais de pernoita de 
pessoas sem-abrigo em parceria com o serviço de 
policiamento de Proximidade da PSP em diversos 
locais;

- Realização de serviços de Limpeza Urbana de 
reforço, prevenção e apoio antes e após a realização 
de eventos organizados ou com apoio da freguesia 
destacando-se o Arraial de Santo António na Praça da 
Alegria de 27 de maio a 19 junho, a Celebração do 
Dia da Criança no dia 5 de junho com a realização 
do evento “Há Brincadeira no Jardim” no Jardim das 
Amoreiras e a “FeirAlegria” no Jardim Alfredo Keil nos 
dias 2, 3, 15, 16 e 17 de abril, 8, 21 e 22 maio, e nos 
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dias 4, 5, 18 e 19 de junho na Avenida da Liberdade;
- Reforço da manutenção de varredura e de papeleiras 
após a realização de eventos ou manifestações na área 
da freguesia:

•04 de abril de 2022 - Manifestação/Concentração 
Rua Alexandre Herculano - 13H30 - Sindicato dos 
Trabalhadores do Município de Lisboa. Divisão local PSP 
irá acompanhar a manifestação.
•10 de abril de 2022 - Corrida Sempre Mulher - 
Início e fim na Avenida da Liberdade entre as 10h e as 
12h30 - Pedido de limpeza da Avenida da Liberdade 
após o evento caso seja necessário.
• 10 de abril de 2022 - Celebração religiosa Igreja 
Paroquial de S. José dos Carpinteiros - 11H30 - Trajeto: 
Igreja Paroquial de S. José dos Carpinteiros - Rua de S. 
José entre os n.ºs 96 e 94 - Rua de S. José - Largo da 
Anunciada - Igreja de S. José.
•22 de abril de 2022 - Manifestação/Concentração 
- Praça Marquês de Pombal - 14H00 - 19H00.
•24 de abril de 2022 - 7º Passeio de Cicloturismo - 
Partida às 9h00 no Polidesportivo da Junta de Freguesia 
(Campo das Amoreiras) e término pelas 13h00 - 
Percurso com início às 9h00 no Campo das Amoreiras 
e término pelas 13h00 no mesmo local (passa pela 
freguesia nesta parte do percurso "Restauradores – 
Marquês de Pombal - Saldanha").
•25 de abril de 2022 - 43ªCORRIDA DA 
LIBERDADE - Partida às 10h30 - Pedido de reforço de 
limpeza a partir das 8h00 na Avenida da Liberdade e 

zona circundante da Praça dos Restauradores - Percurso 
C: Marquês de Pombal - Avenida da Liberdade - Praça 
dos Restauradores.
•25 de Abril de 2022 - Manifestação/Concentração 
- Jardim do Torel - 25 de Abril de 2022 - 10H00 - 
18H00.
•01 de maio de 2022 – 39ª Corrida Internacional do 
1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador – pedido 
de reforço de limpeza a partir das 12h30 junto ao edifício 
Éden – Restauradores (onde será instalado posto de 
abastecimento).
•07 de Maio de 2022 - Manifestação/Marcha Local: 
Avenida da Liberdade (Tivoli) - 15H00 Trajeto: Avenida 
da Liberdade (Tivoli) - Praça D. Pedro IV).
•20 de maio de 2022 - Manifestação - 14h30 - Local: 
Assembleia da República - Trajeto: Marquês de Pombal, 
Rua Alexandre Herculano, Largo do Rato, Rua de São 
Bento e Assembleia da República
•22 de maio de 2022 - “EU Vou BIKE – Passeio 
de Bicicleta por Lisboa" Montagens 6h30 / 7h45 
- Acreditação e Concentração 8h00 - Partida 9h00 – 
Desmontagens - Percurso: Parque Eduardo VII - Marquês 
de Pombal – Av. Liberdade, Rossio, Rua do Ouro, Praça 
do Comércio – Av. Infante Dom Henrique direção a Braço 
de Prata - AV Marechal António de Spínola - Parque da 
Bela Vista.
•31 de maio de 2022 - Concentração - Rua Alexandre 
Herculano, n.º 23 - 15H45.
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dia, uma delas focada exclusivamente nos ecopontos 
considerados prioritários, por outro lado, o turno
da noite realizou em média 1 a 2 recolhas, sendo que 
uma delas é normalmente focada exclusivamente nos 
ecopontos prioritários.

Relativamente à presença de resíduos em redor dos 
ecopontos e vidrões, em todos os meses, mantém-
se o padrão, é na segunda passagem do turno de 
dia que se apresenta um maior volume de resíduos 
indevidamente depositados. No turno da noite 
continua-se a verificar a presença de poucos resíduos 
juntos dos ecopontos e vidrões após a primeira 
passagem.

REUNIÕES, SEMINÁRIOS E 
FORMAÇÕES

•Sessão de acolhimento dos novos funcionários do 
departamento, realizada no dia 13 de abril de 2022, em 
parceria com o Gabinete de Capital Humano da Freguesia 
de Santo António;
•Workshop Temáticas ECO XXI 2022 - Biodiversidade e 
Agricultura, realizado no dia 21 de abril de 2022 através da 
plataforma zoom;
•Reunião, realizada no dia 10 de maio de 2022, com a 
equipa BioDiversity4All para desenvolvimento de projeto 
para o Dia Internacional da Biodiversidade celebrado a 22 
maio;

•06 de Junho de 2022 - Manifestação/
Concentração - Rua do Salitre, 1 - 14H30
•25 de junho de 2022 (PREVISTO) - Desfile 
Marquês de Pombal > Praça dos Restauradores - Hora: 
14h - 19 horas (montagem de palco na Praça dos 
Restauradores a partir das 10 horas) Trajeto: Início na 
rotunda Marquês de Pombal, descida da Av. Liberdade 
e término na Praça dos Restauradores.

EXECUÇÃO DA DELEGAÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS PARA A 
MANUTENÇÃO DE RESÍDUOS 
INDEVIDAMENTE COLOCADOS 
JUNTO A ECOPONTOS E VIDRÕES:

ABRIL: Durante este mês foram realizadas em média 4 
passagens diárias de manutenção junto dos ecopontos 
e vidrões localizados na área da Freguesia de Santo 
António. O turno de dia realizou 2 a 3 recolhas por 
dia, uma delas focada nos ecopontos considerados 
prioritários, por outro lado, o turno da noite realizou 
em média 1 a 2 recolhas, sendo que uma delas é 
habitualmente focada exclusivamente nos ecopontos 
prioritários.
MAIO: Foram realizadas em média 3 a 4 passagens 
diárias de manutenção junto dos ecopontos e vidrões 
localizados na área da Freguesia de Santo António. O 
turno de dia efetuou em média 2 a 3 recolhas por



•Formação online, realizada no dia 11 de maio de 
2022, através da plataforma zoom - “Educação para a 
Sustentabilidade – Eco-Funcionários XXI” (9H30-11H00);
•Ação de Formação, realizada no dia 31 de maio de 
2022, através da plataforma zoom – “Eco-Freguesias XXI 
- Como Avaliar uma ação” organizada pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE);
•Reunião de trabalho com a Câmara Municipal de 
Lisboa para organização do serviço a realizar nas Festas 
de Santo António;
•Reuniões de trabalho com diversas Subunidades 
da Freguesia de Santo António para apresentação do 
programa Eco-Freguesias XXI;
•Reunião de Coordenação com os Encarregados do 
Serviço de Limpeza Urbana para organização do serviço 
para preparação das Festas de Santo António;
•Reunião com os serviços da CPCJ, localizados nas 
instalações do Largo de São Mamede com objectivo de 
implementar medidas de redução de uso de plástico, 
consumo de papel e implementação de meios de 
separação de resíduos.

GESTÃO DE OCORRÊNCIAS 
INTERVENÇÕES E FISCALIZAÇÕES

- De 1 de abril a 31 de maio de 2022 foram 
reportados 45 pedidos de intervenção para a 
Subunidade de Ambiente Urbano. À data de 1 
de junho, destas ocorrências acima identificadas 
encontram-se abertas apenas 12 para intervenção 
desta subunidade.
- No período de abril a junho, continuaram a ser 
desenvolvidos os trabalhos de fiscalização de 
infrações ao Regulamento de Gestão de Resíduos, 
Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa, em diversos 
pontos da área da freguesia identificados como 
problemáticos, procedendo-se a diversos contactos 
de sensibilização e a diversas ações de fiscalização 
em colaboração com a equipa de Licenciamento da 
Freguesia.

      Filipa Mendes
      Coordenação Ambiente Urbano
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O presente relatório é uma descrição sumária 
do trabalho desenvolvido pela subunidade de 
Comunicação da Freguesia de Santo António no 
decorrer dos meses de janeiro a março de 2022. 

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;

•Registar em formato vídeo e fotografia as 
iniciativas da freguesia e que decorrem na sua área 
de influência;

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

•Desenvolver os 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, encaminhando as 
mesmas para os departamentos respetivos, dando 
resposta às informações e reclamações dos 
fregueses que são recebidas via App Santo António, 
website, Facebook, telefone, email e serviços de 
atendimento;
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•Assegurar a gestão dos emails info@
jfsantoantonio.pt e comunicacao@jfsantoantonio.
pt, encaminhando os assuntos para as subunidades 
respetivas, para que os fregueses tenham sempre 
uma resposta.
De acordo com as competências acima descritas, 
desenvolvemos os seguintes projetos:

Gestão dos conteúdos dos media 
digitais e físicos da Freguesia

Elaboração de conteúdos – texto e imagem – e 
paginação do trigésimo número da Magazine 
Trimestral Santo António. Listamos abaixo algumas 
das entrevistas realizadas para a produção de 
conteúdos da magazine:

•Entrevista aos colaboradores da KW Select, a 12 
de maio de 2022;
•Entrevista ao João Soares na homenagem a 
Maria João Abreu, a 22 de maio de 2022;
•Reportagem na loja “Cerimónia”, a 30 de maio 
de 2022;
•Entrevistas às crianças que participaram na 
Assembleia das Crianças, a 31 de maio de 2022;
•Entrevistas a fregueses que foram ao teatro com a 
Freguesia, a 1 de junho de 2022;
•Entrevistas a famílias no Dia da Criança, a 5 de 

junho de 2022;
•Entrevista a Isabel Botelho, a 9 de junho de 2022.

Gestão de conteúdos no Facebook 
da Freguesia, nomeadamente:
183 publicações 
•Resposta às mensagens privadas, através do 
Facebook Messenger, e comentários dos fregueses;
•Publicação dos eventos que decorrem na 
freguesia;
•Publicação das iniciativas da Freguesia de Santo 
António;
•Publicação de avisos meteorológicos e cortes de 
trânsito respeitantes à freguesia;
•Publicação da rubrica semanal “De Portas 
Abertas”.

Gestão de conteúdos no Instagram 
da Freguesia, nomeadamente:
72publicações | 90 stories
•Resposta às mensagens privadas, através do 
direct, e comentários dos fregueses;
•Publicação dos eventos que decorrem na 
freguesia;
•Publicação das iniciativas da Freguesia de Santo 
António;
•Publicação dos cortes de trânsito, avisos 

*LIMITADA AOS 
LUGARES EXISTENTES

sábado
9 de julho

18h30
6

combates

SOB A ÉGIDEPROMOTOR
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meteorológicos e aviso de recolha de lixo 
respeitantes à freguesia. 
•Publicação das rubricas semanais “De Portas 
Abertas”.

Gestão de conteúdos no Twitter da 
Freguesia, nomeadamente:
55 tweets
•Publicação dos eventos que decorrem na 
freguesia;
•Publicação das iniciativas da Freguesia de Santo 
António;
•Publicação da agenda semanal da Freguesia de 
Santo António;
•Campanha “De Portas Abertas”.

Gestão de conteúdo no Tik Tok da 
freguesia, nomeadamente:
4 publicações
•Publicação das iniciativas da Freguesia de Santo 
António.

Publicação no website, sempre que solicitado, de 
informações e projetos;
•24 avisos (trânsito, meteorológicos, abate de 
árvores);
•16 editais;
•15 documentos;
•1 oferta de emprego.

Elaboração de conteúdos para 
o website institucional (www.
jfsantoantonio.pt) na secção de notícias, 
nomeadamente:
33 notícias
•“Dia Mundial da Saúde no Museu da Saúde”;
•“Uma mala na biblioteca”;
•“Uma Páscoa mais docinha”;
•“Diversão nas Férias da Páscoa CAF”;
•“Água mole em pedra dura...”;
•“Portugal Pequenino, de Maria Angelina e Raúl 
Brandão;
•“Sessão Extraordinária Assembleia de Freguesia”;
•“Álvaro Siza Viagens”;
•“Sessão Extraordinária Assembleia de Freguesia”;
•“Sondagem Eco-Freguesias XXI”;
• “Álvaro Siza Viagens na BACS ARQ”;
•“ESGOTADO Teatro”;
•“Passeio Sénior: Buddha Eden”;
•“Uma remodelação solidária na Freguesia de 
Santo António”;
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•“Um coelho no Canto do Conto”;
•“Proposta do Livre de fechar a Av. da Liberdade 
aos Lisboetas é apenas absurda”;
•“O arraial está de volta à nossa freguesia!!!”;
•“Há Brincadeira no Jardim”;
•“O ar ocupa espaço?”;
•“Compostor Comunitário”;
•“A Pequena Lizzy, de Thomas Mann”;
•“Inscrições Férias de Verão AAAF/CAF”;
•“A biodiversidade na nossa freguesia”;
•“As músicas da João”;
•“Histórias num admirável... mundo invisível”;
•“O passeio sénior viajou até ao Buddha Eden”;
•“Assembleia das Crianças de Lisboa”;
•“Dia das Crianças nas nossas escolas”;
•“Inscrições ESGOTADAS”;
•“Dia Mundial do Ambiente”;
•“A brincadeira invadiu o Jardim das Amoreiras”;
•“Inscrições Abertas – Férias Grandes Bússola”;
•“Projetos da Freguesia de Santo António 
PREMIADOS”.

Atualização da Agenda no website da 
Freguesia com as iniciativas:
•FeirAlegria;
•Música na Quaresma;
•Peça “Ai a Minha Filha”;
•Canto do Conto – “A Mala”;
•FeirAlegria – Especial Páscoa;
•Ciência na BACS Júnior – “Água mole em pedra 
dura...”;

•Contos com Memória – “Portugal Pequenino II”;
•1 Livro, 1 Cientista – “A biodiversidade está em 
risco?”;
•Clube de Leitura – “Álvaro de Campos”;
•Álvaro Siza Viagens;
•Canto do Conto – “O Coelho”;
•Ciência na BACS Júnior – “O ar ocupa espaço?”;
•Contos com Memória – “Os Melhores Contos de 
Thomas Mann”;
•Peça “A Estudante e o senhor Henrique”;
•FeirAlegria;
•“As Músicas da João”;
•“Histórias num admirável... mundo invisível”;
•Passeio Sénior Buddha Eden;
•Arraial Santo António;
•Clube de Leitura – “A casa-comboio”;
•FeirAlegria;
•Há Brincadeira no Jardim;
•1 Livro, 1 Cientista – “Proteger o mar”;
•Canto do Conto – “Amigos até à hora de 
almoço”;
•Contos com Memória – “Portugal Lendário”;
•Ciência na BACS Júnior – “Qual a beleza das 
flores?”;
•Cinema de Palmo e Meio.

- Atualização do separador “Iniciativas” no website;
- Publicação da Magazine Trimestral Santo António 
no website da freguesia;
- Acompanhamento do Whatsapp Santo António, 
que permite estar mais perto dos nossos fregueses.
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Comunicação institucional 
com os media

Envio de cinco comunicados de imprensa para todos 
os órgãos de comunicação social:
•Convite BACSARQ. – Álvaro Siza “Viagens”, a 
21 de abril de 2022;
•Álvaro Siza “Viagens”, a 26 de abril de 2022;
•Álvaro Siza “Viagens”, a 12 de maio de 2022;
•Proposta do Livre de fechar a Av. Liberdade aos 
lisboetas é “apenas absurda”, a 12 de maio de 
2022;
•3ª edição do Prémio Autarquia do Ano, a 8 de 
junho de 2022.

Clipping diário das notícias referentes à Freguesia 
de Santo António, nomeadamente: 
•Arraial da Praça da Alegria, na Time Out, a 1 de 
junho de 2022;
•“Viagem aos 100 anos do Parque Mayer”, no 
Notícias Magazine, a 15 de junho de 2022;
•“Parque Mayer chega aos 100 anos com festa a 
lembrar o passado”, no Diário de Notícias, a 15 de 
junho de 2022;
•“Aos 100 anos, pede-se que o Parque Mayer 
volte a ser uma caixa mágica”, no Jornal Público, a 
15 de junho de 2022;
•Parque Mayer, no programa “Bom dia Portugal”, 
na RTP1, a 15 de junho de 2022

Comunicação interna e externa

- Edição de conteúdos e envio da Agenda Santo 
António. Este trimestre enviámos 13 agendas, todas 
as segundas-feiras, para fregueses, colaboradores e 
membros do executivo. Até à data, 553 fregueses 
recebem as novidades da freguesia nas seguintes 

- Envio de três “Atividades na BACS esta 
semana”. Até à data, 281 subscritores recebem 
esta newsletter:

- Reencaminhamento e resposta a todos os emails 
das caixas “Info” e “Comunicação” para os 
departamentos correspondentes.

- Elaboração dos textos e imagens para os recibos 
de vencimento.

- Criação de layout e impressão de Manual de Boas 
Práticas.

- Criação de novos ícones para o Instagram da 
freguesia.
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Avaliação de desempenho dos 
canais digitais

Facebook
13. 939 seguidores  (21 de junho de 2022)  | 
13.809 seguidores (dados do relatório de março de 
2021)
Ganhámos 130 novos seguidores.

Instagram
2.006 seguidores (21 de junho de 2022) | 
1.792  seguidores (dados do relatório de março de 
2021)
Ganhámos 214 novos seguidores.

Twitter
76 seguidores | 3258  impressões | 
7905 visitas ao perfil

Tik Tok
31 seguidores | 1619 visualizações | 4 vídeos 
publicados

Facebook Messenger
Fomos contactados por 19 pessoas, às quais foi 
dada sempre resposta.

WhatsApp Santo António
25 novos contactos 
376 contactos no total 
Uma ocorrências reportadas
Total de mensagens offline recebidas: 26  
mensagens
18 mensagens offline encaminhadas para dar 
resposta pelo operador
Nota: No total de mensagens offline estão incluídos 
alguns testes de funcionamento da plataforma. 

45 protocolos em auto atendimento, por parte 
do utilizador que escolhe os menus
23 atendimentos por um dos operadores, dos 
quais: 
•16 atendimentos do nosso operador 
iniciados e concluídos;
•7 protocolos com o operador “Problemas na 
Minha Rua”.

0 atendimentos perdidos | 5 atendimentos 
abandonados | 0 atendimentos recuperados

Tempo médio geral dos atendimentos do operador: 
00:06:29
Tempo médio de espera dos atendimentos do 
operador: 00:03:07
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Website 
Dados entre 1 de abril a 30 de junho de 2022: 
11.762 utilizadores, dos quais 11.470 são 
novos.

Páginas mais visitadas:
•Home, com 7.138 visitas;
•Avisos, com 1.461 visitas;
•Publicitações, com 1.299 visitas;
•Contactos, com 1.085 visitas;
•Arraial Santo António, com 893 visitas;

Meios utilizados:
•Windows: 34.81%
•Android: 31,.79%
•IOS: 19.71%

Localização:
•Portugal: 82.75%
•Estados Unidos: 9.55%
•Brasil: 1.07%

Youtube
12 vídeos publicados | 2.051   visualizações | 
18 subscritor novo

Acessos à rede wi-fi nos jardins  
da Freguesia 

Os valores abaixo indicados reportam de 1 de abril 
a 30 de junho de 2022:

Jardim do Torel: 632 Total de logins | Média de 7 
logins diários | Pico de utilizadores por dia 41

Jardim das Amoreiras: 401 Total de logins | Média 
de 5 logins diários | Pico de utilizadores por dia 32

Jardim Camilo Castelo Branco: 311 Total de logins | 
Média de 4 logins diários | Pico de utilizadores por 
dia 19

Jardim Praça da Alegria: 476 Total de logins | 
Média de 6 logins diários | Pico de utilizadores por 
dia 27
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Gestão de ocorrências 

Monitorização e acompanhamento diário das 
ocorrências que chegam por parte dos fregueses, 
seja via website “Problemas na Minha Rua”, 
chat online, Facebook, email (comunicacao@
jfsantoantonio.pt ou info@jfsantoantonio.pt) ou da 
APP Santo António. Os pedidos são analisados e 
categorizados por departamentos, sendo os mesmos 
reencaminhados, ou dados a conhecer diretamente, 
aos coordenadores de cada área a que se refere 
a ocorrência. Quando a ocorrência extravasa a 
competência da freguesia, esta é reencaminhada 
para a Câmara Municipal de Lisboa (CML).
Os números apresentados abaixo dizem respeito ao 
intervalo entre 25 de novembro de 2021 a 14 de 
abril de 2022.

Número total de ocorrências: 3458
3312 ocorrências executadas  
146 ocorrências em execução
 
GOPI – Registo de Ocorrências | App Santo 
António
GOPI: 80 ocorrências | APP: 35 ocorrências

Problemas da Minha Rua
35 ocorrências registadas | 9 ocorrências em 
execução | 26 ocorrências finalizadas

Via GOPI (CML)
80 ocorrências registadas | 24 ocorrências em 
execução | 56 ocorrências finalizadas
92 ocorrências finalizadas de trimestres anteriores.
37 GOPIS abertos para a CML.

Número total de ocorrências: 114

Por canal
•Website: 35 ocorrências
•GOPI: 80 ocorrências
•Email: 12 ocorrências
•Atendimento / Secretaria Geral: 14 ocorrências
•Facebook + Facebook Messenger: 2 ocorrências
•WhatsApp: 1 ocorrência

Por subunidade 
•Ambiente Urbano e Sustentabilidade: 37 
ocorrências (22 finalizadas e 15 em execução);
•Manutenção e Espaço Público e Espaços Verdes: 
73 ocorrências (37 finalizadas e 36 em execução);
•Licenciamento: 1 ocorrência finalizada;
•CML e outros: 33 ocorrências
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Criação, design, produção e 
divulgação de peças

Criação, design, produção e 
divulgação de peças

- Layout de todas as publicações para as redes 
sociais da Freguesia de Santo António;

- Desenvolvimento do conceito gráfico, em suportes 
físicos e digitais, e coordenação da distribuição de 
27 cartazes nos 27 locais de estilo da Freguesia;

- Produção de novos cartões de identificação para 
a equipa;

- Produção de cartaz e flyers para Cinema de Palmo 
e Meio, bem como imagens para as redes;

- Produção de novo layout para fitas para 
identificação para a Junta de Freguesia de Santo 
António.

Outros materiais desenvolvidos:

•Para a subunidade de Ação Social:
Produção de novos cartões de identificação para 
Espaço Júlia;
- Produção de nova placa em PVC para Espaço 
Júlia;
- Produção de cartões “Páscoa Feliz” para centro 
social;

3232
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- Cartaz viagem sénior ao Bacalhoa Budah Eden bem 
como imagens para as redes;
- Flyers Viagem Sénior;
- Produção de cartões identificativos para autocarros 
da viagem sénior;
- Produção de cartões de identificação para seniores 
da viagem sénior;
- Produção de novos cartões de identificação para 
Ação Social.

•Para a subunidade de Ambiente Urbano e 
Sustentabilidade:
- Produção de cartaz ECO-FREGUESIAS bem como 
imagens para as redes;
- Produção de flyers ECO-FREGUESIAS e dejetos 
caninos;
- Alteração do requerimento de marcação e alteração 
de férias e folgas;
- Produção de 10 t-shirts para iniciativa “Plantar uma 
árvore".

•Para a subunidade de Cultura, Desporto, 
Dinamização do Espaço Público e Prevenção de 
Comportamentos de Risco:
Produção de cartaz “Ai a minha filha” bem como 
imagens para as redes (10 de abril);
- Produção de cartaz Canto do Conto “A mala” bem 
como imagens para as redes (14 de abril);
- Produção de cartaz Ciência na BACS Júnior “Água 
mole em pedra dura...” (20 de abril);
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- Produção de cartaz Contos com memória “Portugal 
Pequenino II” bem como imagens para as redes (21 de 
abril);
- Produção de cartaz “Ciência na BACS 1 livro, 1 
cientista “A biodiversidade está em risco?” (26 de 
abril);
- Produção de cartaz BACS ARQ Álvaro Siza 
“Viagens”, bem como imagens para as redes (5 de 
maio);
- Produção de layouts de nova lona exterior BACS 
ARQ para a exposição Álvaro Siza “Viagens”;
- Produção de placas identificativas para a exposição 
Álvaro Siza “Viagens”;
- Produção de cartaz clube de leitura Poesia de Álvaro 
de Campos, com Raquel Marinho bem como imagens 
para as redes (31 de maio);
- Produção de cartaz Canto do Conto “O coelho” bem 
como imagens para as redes (12 de maio);
- Produção de cartaz Ciência na BACS Júnior “O ar 
ocupa espaço?” (18 de maio);
- Produção de cartaz Contos com memória “Os 
melhores contos” bem como imagens para as redes (19 
de maio);
- Produção de cartaz “A Estudante e o Senhor 
Henrique" bem como imagens para as redes (19 de 
maio);
- Produção de cartaz “Histórias num admirável… 
mundo invisível”, de Maria Amélia Loução (24 de 
maio);

- Produção de cartaz Clube de Leitura "A casa 
comboio", com Raquel Ochoa, bem como imagens 
para as redes (31 de maio);
- Produção de novos dísticos de estacionamento;
- Produção de peças para a exposição 100 anos do 
Parque Mayer;
- Produção de cartaz BACS ARQ “A raíz do plano”, do 
Atelier Plano Humano Arquitectos, bem como imagens 
para as redes;
- Produção de 4 autocolantes para WC do Arraial;
- Produção de 12 placas A4 para estacionamentos;
- Produção de cartaz “Ciência na BACS 1 livro, 1 
cientista “Proteger o mar” (8 de junho);
- Produção de cartaz Canto do Conto “Amigos” bem 
como imagens para as redes (9 de junho);
- Produção de cartaz Ciência na BACS Júnior “Qual é 
a beleza das flores?” (15 de junho);
- Produção de cartaz Contos com Memória “Portugal 
Lendário” bem como imagens para as redes (15 de 
junho);
- Produção de cartaz Clube de Leitura Pedro Páramo, 
de Juan Rulfo, com Diogo Madre Deus (5 de julho).
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•Para a subunidade de Educação:
- Produção de cartões de identificação para as 
crianças eleitas na Assembleia de Crianças de Lisboa;
- Produção de boletins de voto para a Assembleia de 
Crianças de Lisboa;
- Produção de programa para Assembleia de Crianças 
de Lisboa;
- Produção de certificados de participação para as 
crianças que participaram na Assembleia de Crianças 
de Lisboa;
- Impressão do Jornal do Torel.

•Para a subunidade de Gestão de Capital 
Humano:
Impressão de 40 manuais de boas práticas de 
transparência.

Comunicação multimédia

- Realização e edição dos seguintes vídeos:
•Arraial de Santo António
•Dia da Criança
•Passeio Sénior Jardim Buddha Eden
•Entrevista à artista Isabel Botelho
•Notícias Bússola (abril e maio)

- Realização e edição de 68 reportagens 
fotográficas

Reuniões

- Reunião com a produção Parque Mayer;
- Reunião via zoom com a subunidade Ambiente 
Urbano e Sustentabilidade para apresentação do 
programa “BioDiversity4All”;
- Reunião Associação Avenida da Liberdade;
- Reunião “100 anos Parque Mayer”;
- Reunião “Boxe”.

       Pedro Martins
       Coordenação Comunicação       
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Cooperação interdepartamental:
• Transporte e entrega da Magazine Trimestral;
•Recolha de material de comunicação em Sintra;
•Apoio na recolha de donativos para a Ação Social.

maio

Reuniões preparação BACSARQ
•Reunião de preparação do concerto de homenagem 
ao Arquitecto Nuno Teotónio Pereira.

Outras Reuniões
• Reunião com Pedro Matos para a preparação do 
combate de Boxe. 

Exposição BACSARQ “Álvaro Siza, Viagens”
•Divulgação da exposição em conjunto com o 
departamento de comunicação;
•Montagem da exposição nos dias 2, 3 e 4 de maio;
•Inauguração da exposição no dia 05 de maio.

abril

Reuniões preparação BACSARQ
• Reunião Arq. Helena Vieira (dia 19) – Preparação da 
exposição “A Raiz do Plano”;
• Reunião (dia 30) - Preparação da exposição Nuno 
Teotónio Pereira.

Dia Mundial da Saúde 
• Desenvolvimento de conferência sobre vida saudável 
e ação de Tai Chi Chuan, em conjunto com o Museu da 
Saúde (dia 07 de maio).

 Concerto de Páscoa 
•Concerto de Páscoa na Igreja de São José dos 
Carpinteiros “Música na Quaresma” com o Coro 
Incognitus Ensemble.

Teatro 
•Ida ao Teatro Armando Cortez, à peça “Aí a minha 
Filha”, com cerca de 200 fregueses.



393939

Teatro
•Ida ao teatro Villaret, para assistir à peça “A 
Estudante e o Sr. Henrique”, com cerca de 100 
fregueses.

Arraial
•Montagem Arraial: 23 ,24, 25 e 26 de junho;
•Arranque do Arraial dia 26 de junho com a Banda 
KZL Music.

Férias Grandes
•Preparação do ATL “Férias Grandes”, através da 
programação de atividades, pedidos de licenças, 
contratação de seguros, autocarros e refeições.

Cooperação interdepartamental:
•Apoio no transporte de bens e pessoas na realização 
das Notícias Bússola;
•Apoio na recolha de donativos ação social;
•Apoio à viagem sénior promovido pelo departamento 
de ação social.

junho

Reuniões preparação BACS/ARQ:
•Reunião com Arq. Helena Vieira, preparação de 
exposição “A Raiz do Plano”

Outras Reuniões
• Reunião com Pedro Matos, preparação do combate 
de Boxe no Parque Mayer e possíveis combates a ser 
promovidos na freguesia;
• Reunião com o Teatro do Bairro, com vista a 
estabelecimento de possível acordo para idas ao teatro.

Arraial
•Continuação do arraial de Santo António, com 
termino a 19 de junho.

Desmontagens Arraial
•Desmontagem do arraial de Santo António, entre o 
dia 20 e 24 de junho.
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Queer Art Lab
•Apoio dado a esta iniciativa, com a 
disponibilização do Jardim do Torel e empréstimo 
de material de som e logístico, assim como 
disponibilização de pessoal para acompanhamento 
técnico e logístico.

Cooperação interdepartamental
•Apoio no transporte de bens e pessoas na 
realização das Notícias Bússola;
•Apoio na recolha de donativos ação social.
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Espaço Bússola

abril

Ao longo do mês de abril tentámos realizar algumas 
atividades diferentes e pela freguesia. Desta forma, 
no dia 4 de abril fomos até ao Jardim do Torel, com 
todos os jovens e realizámos um torneio de ping-
pong. 
No dia 6 de abril, participámos numa iniciativa 
do Museu da Saúde, junto ao Hospital dos 
Capuchos, de modo a celebrar o dia da atividade 
física fazendo uma aula de Chi Kung dada pela 
Associação Profissional de Chi Kung e Tai Chi 
Terapêutica. Esta atividade foi muito importante para 
os jovens, levando-os a praticar uma atividade física 
diferente. 
A 8 de abril, os jovens do Projeto Bússola foram 
com os seus monitores visitar o Museu do Desporto 
e conhecer “testemunhos da história e cultura do 
desporto e do seu desenvolvimento material e 
científico”.
No dia 10 de abril e continuando a promover 
as boas práticas de saúde e exercício, todos os 
jovens e respetivas famílias participaram na Corrida 
Sempre Mulher, uma corrida que pretende apelar à 
luta contra o cancro da mama.  

maio

Em maio realizámos atividades mais livres como 
apanhada, escondidas, jogo das cadeiras e jogo da 
mata. Fizemos também atividades no campo como 
estafetas, jogos de volley, basquetebol e futebol.
Em relação ao apoio ao estudo, neste mês os 
jovens tiveram os testes e provas de aferição por 
isso foi aumentado o tempo de estudo de forma a 
que os mesmos pudessem dar resposta a todos os 
compromissos e que também conseguissem tirar as 
dúvidas connosco. 
Ainda neste mês, os jovens puderam começar a 
colher algumas das coisas plantadas e levar para 
casa (alface, hortelã e cidreira).

junho

Em junho, fizemos muitos jogos e tabuleiro e 
aproveitamos para conhecer alguns jogos novos 
que se tinham comprado no final do 2º período. 
O Just Dance foi também uma atividade que os 
jovens gostaram muito e por essa razão ocupou 
algumas das tardes.
No dia 20 de junho, começaram as férias de verão 
da bússola e foram feitas atividades diversificadas, 
entre elas: Karts a pedais, praia, piscina, paddle, 



Informação Escrita do Presidente - Trimestral · junho de 2022

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

42

slide, dinâmicas de grupo e outras. 
Durantes os 3 meses, foi realizado o “Noticias 
Bússola” e tivemos a participação de mais jovens, 
alguns que nunca tinham participado. Este é um 
projeto que os jovens gostam muito e que pretendem 
que continue no próximo ano-letivo.

Desporto- atividades lúdicas 
desportivas

As sessões de psicomotricidade com os mais 
pequenos, decorrem de forma tranquila. No final 
do mês de junho terminam e depois recomeçam no 
início do próximo ano letivo (22-23), será feita uma 
avaliação final e informal, com o conhecimento das 
educadoras, de modo a que possa estar no relatório 
final de cada criança.

O hip-hop continua com boa adesão e as crianças 
gostam muito da nova professora e dos conteúdos 
aprendidos nas aulas. No final do mês de junho, 
as duas turmas farão uma apresentação do que foi 
aprendido até agora, no palco do Jardim da Praça 
da Alegria. A modalidade de boxe e a viola mantêm 
a boa adesão, sendo que esta última apenas tem 
duas vagas na turma dos mais velhos. 

BIBLIOTECA ARQUITECTO 
COSMELLI SANT'ANNA

abril

• Dia 14 - Canto do Conto: leitura do livro 
“A Mala”, de Chris Naylor-Ballesteros, com a 
participação de 5 crianças.
• Dia 20 - Ciência na BACS Júnior: a atividade 
teve como tema “Água mole em pedra dura…”, 
tendo participado 6 crianças.
• Dia 21 – Contos com Memória: neste mês, a 
atividade passou a ser realizada presencialmente. 
Foram lidos os contos da parte final do livro 
“Portugal Pequenino”, de Maria Angelina e 
Raúl Brandão. Participaram 8 pessoas, todas 
provenientes da Casa das Hortênsias.
• Dia 26 – Tertúlia 1 Livro, 1 Cientista. Foi 
convidada para esta tertúlia a Professora Maria 
Amélia Martins-Loução, ecóloga, que, partindo do 
seu livro "Riscos Globais e Biodiversidade", debateu 
sobre a importância da biodiversidade para o 
planeta e para a sobrevivência da espécie humana. 
Estiveram presentes 7 pessoas.
• Dia 28 - Clube de Leitura da BACS: a convidada 
para esta sessão foi Raquel Marinho, divulgadora 
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de poesia, que veio conversar sobre a obra de Álvaro 
de Campos. O livro escolhido para este debate foi 
“Obra completa de Álvaro de Campos”. A sessão 
contou com a participação de 5 leitores.

Registou-se ainda, ao longo do mês, a presença de 
87 pessoas no espaço da BACS, com 24 períodos de 
utilização do computador público e um total de 30 
livros requisitados para empréstimo.

maio

• Dia 5 – Inauguração da exposição “Viagens”, de 
Álvaro Siza.
• Dia 12 - Canto do Conto: leitura do livro “O Coelho, 
o Escuro e a lata de bolachas”, de Nicola O’Byrne, 
com a participação de 10 crianças.
• Dia 18 - Ciência na BACS Júnior: a atividade teve 
como tema “E o ar, ocupa espaço?”, tendo participado 
16 crianças.
• Dia 19 – Contos com Memória: foi lido o conto “A 
pequena Lizzy”, de Thomas Mann, e participaram 12 
pessoas, provenientes da Casa das Hortênsias e do Lar 
Premium Care.
• Dia 24 – Apresentação do livro infantil “Histórias 
num admirável… mundo invisível”. Estiveram presentes 
5 pessoas, das quais, 1 criança.

• Dia 31 - Clube de Leitura da BACS: a convidada 
para esta sessão era a escritora Raquel Ochoa, com 
o livro “A Casa-comboio”. Infelizmente, a sessão teve 
que ser cancelada na véspera, devido a problemas de 
saúde da convidada.

Registou-se ainda, ao longo do mês, a presença de 
121 pessoas no espaço da BACS, incluindo visitantes 
da exposição “Viagens”, 19 períodos de utilização do 
computador público e um total de 24 livros requisitados 
para empréstimo.

junho

Em junho está prevista a realização das seguintes 
atividades:

• Dia 8 – Tertúlia 1 Livro, 1 Cientista. Foi convidada 
para esta tertúlia a Doutora Marisa Batista, bióloga. A 
propósito da comemoração nesta data do Dia Mundial 
dos Oceanos, irá conversar sobre áreas marinhas 
protegidas e sobre o livro “Proteger o Mar”.
• Dia 9 - Canto do Conto: leitura do livro “Amigos até 
à hora de almoço”, de Rodolfo Castro.
• Dia 15 - Ciência na BACS Júnior: a atividade terá 
como tema “Qual é a beleza das flores?”
• Dia 15 – Contos com Memória: nesta atividade 
em formato presencial, serão lidas lendas de diversos 
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locais de Portugal, a partir da coletânea “Portugal 
Lendário”, de José Viale Moutinho.

Devido ao período de encerramento da BACS 
para férias, a sessão mensal do Clube de Leitura da 
BACS terá lugar no início de julho.

      Filipa Veiga
      Coordenação Cultura, Desporto,         
      Dinamização do Espaço Público e 
      Prevenção de Comportamentos de Risco
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Introdução

O presente relatório descreve, de forma sumária, 
o trabalho desenvolvido pela subunidade da 
Educação da Freguesia de Santo António de Lisboa, 
no decorrer dos meses de abril, maio e junho. 

As obrigações legais derivadas da delegação 
de competências, confere a esta subunidade a 
responsabilidade de ter um olhar atento e criterioso 
relativamente às necessidades diárias das crianças 
que frequentam as Escolas do 1º Ciclo e Jardim de 
Infância da Freguesia. São apoiadas um total de 
300 crianças com idades compreendidas entre os 3 
e 10 anos.

O trabalho desenvolvido por esta subunidade 
pretende ser rigoroso na manutenção dos 
equipamentos escolares, privilegiando a aquisição 
de material didático e a dinamização de atividades 
de tempos livres e de ocupação em períodos de 
férias letivas.

As atividades lúdicas e culturais programadas pelo 
AAAF/CAF são pensadas e organizadas para 
proporcionar momentos de lazer, trabalhando 
competências como a criatividade, o raciocínio, a 
assertividade, regras de convivência e partilha. A 
escola tem que se apresentar como um lugar de 
afetos e conforto, que cative as crianças para as 

aprendizagens formais e não formais.

Neste segundo trimestre, a subunidade da Educação 
continuou com o objetivo de retomar a dinâmica das 
atividades nos recintos escolares e nas interrupções 
letivas. 

De forma a conseguir proporcionar à nossa 
comunidade escolar momentos únicos, a subunidade 
da Educação elaborou um planeamento com 
atividades diversificadas, de forma a conseguir 
disponibilizar uma oferta cultural, lúdica e 
desportiva. 

As nossas crianças usufruíram de idas ao teatro, 
cinema, insufláveis e parques infantis.
Em articulação com as Escolas e a Assembleia 
Municipal de Lisboa, continuámos a trabalhar na 
iniciativa da Assembleia das Crianças. 

No contexto desta iniciativa, participaram oito 
crianças, com idades compreendidas entre os 8 e 
os 10 anos, de ambas as escolas, na Assembleia de 
Freguesia, apresentando ideias e sugestões de forma 
a tornar as escolas e a freguesia um lugar melhor 
para os mais novos.
Após esta pequena intervenção, foram eleitas quatro 
crianças, duas de cada escola, representantes 
da Freguesia de Santo António na Assembleia de 
Crianças de Lisboa. 
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As nossas crianças eleitas, em representação da 
Freguesia de Santo António, levaram propostas 
à Assembleia das Crianças, tais como: a limpeza 
dos jardins, a quantidade de passadeiras, os 
estacionamentos para bicicletas, passaporte 
cultural para os mais novos, demonstraram também 
preocupação com questões ambientais.
Para a preparação desta intervenção, os mais 
novos contaram com o apoio dos professores, 
coordenadores das Escolas e do Presidente Vasco 
Morgado. 

Esta participação permitiu aos mais novos, ouvirem 
as ideias de outras crianças, compreendendo 
que para melhorar a cidade é imprescindível a 
participação de todos com sugestões ideias e 
projetos para tornar a cidade mais amiga de todos. 
A subunidade da Educação considerou importante 
assinalar o dia da Criança, uma data tão 
significativa para a comunidade escolar, colocando 
um insuflável em cada escola, de forma a que os 
mais novos usufruíssem de um dia diferente dos 
restantes, composto por diversão e brincadeira. 
Sempre atentos às necessidades da comunidade 
escolar, a subunidade da Educação apoiou 
as viagens de finalistas de ambas as escolas, 
disponibilizando  o transporte. 

PLANO QUINZENAL 

Foi estipulado um plano de atividades abaixo 
descrito, com o intuito de promover e dinamizar a 
aproximação e contato entre a equipa de AAAF/CAF, 
as crianças e respetivas famílias. Foram elaboradas 
atividades diárias diversificadas que possibilitassem 
às crianças passarem por diversas experiências, mas 
que ao mesmo tempo tivessem em conta todos os 
constrangimentos causados pelas restrições. Todas as 
atividades são de caráter lúdico, não obrigatório e o 
objetivo essencial é que o contacto entre os monitores, 
as crianças e as respetivas famílias se mantenha e que 
todos possam usufruir dum momento mais agradável, 
aliviando a pressão que toda esta nova dinâmica 
profissional e familiar causa. 

Atividades:
•Hora do conto;
•Expressão plástica;
•Experiências culinárias;
•Yoga;
•Atividades de música;
•Atelier de expressão corporal;
• Atividades de caráter livre;
• Psicomotricidade;
• Jogos de carácter desportivo;
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TRABALHO FEITO PELA 
SUBUNIDADE 

•Elaboração de informações 
•Distribuição de tarefas
•Elaboração de plano de atividades quinzenais
•Limpeza e organização de material de limpeza 
nas escolas
•Envio de propostas de atividades 
•Planeamento Férias de Páscoa
•Criação e gestão de referências MB
•Comunicação com os encarregados de educação
•Entrega de fichas de inscrição para a interrupção 
letiva de Verão
•Emissão de faturas e recibos de mensalidades da 
AAAF/CAF 
•Realização de mapas de valores e pagamentos 
de mensalidades da AAAF/CAF
•Envio de dados dos alunos inscritos nas férias da 
AAAF/CAF, para efeitos de ativação de seguros 

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:

̵ • Limpeza diária das salas do CAF/AAAF da 
Escola Básica de São José e Luísa Ducla Soares;
̵ • Desinfeção do brinquedo.

Entrega de materiais nas escolas - Apoios

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:
̵•Entrega de material de limpeza na Escola EB1/JI 
São José e Luísa Ducla Soares;
̵•Entrega de material desinfetante na Escola EB1/
JI São José e Luísa Ducla Soares.
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Reuniões, orçamentos, entrevistas, 
planificações, propostas e outros

Foram solicitados orçamentos.

• Insufláveis - PlayBus
• Sacos personalizados - Brindes e Companhia

Foram elaboradas diversas propostas/despachos:
• Informação Férias da Páscoa;
• Informação Dia da Criança;
• Informação Aquisição de Sacos para Kits 
Escolares.

̵Foram realizadas reuniões:
̵• Semanais com toda a subunidade da Educação;
̵- Coordenadora Escola EB1/JI S. José e EB1/JI 
Luísa Ducla Soares;
• Auxiliares das Escolas EB1/JI São José e EB1/JI 
Luísa Ducla Soares;
• Reuniões com o diretor do agrupamento de 
Escolas Baixa-Chiado;
• Reunião com a Assembleia Municipal de Lisboa.

Foram elaboradas as seguintes planificações:
• Foram elaboradas Planificações:
•Relatório mensal com os dados e avaliação do 
funcionamento dos AAAF/ CAF para a CML;
•Relatório com os dados e avaliação do 
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funcionamento dos AAAF/CAF para a CML;
•Plano de atividade da subunidade da Educação;
•Realização de autoavaliação SIADAP;
•Foram emitidos os recibos de pagamento das 
AAAF e da CAF de ambas as escolas;
•Foram elaborados mapas com os pagamentos dos 
alunos que frequentam as AAAF e CAF;
•Colocação de publicações no Diário da República 
referente a concursos Públicos da Freguesia de Santo 
António de Lisboa;
•Plano de atividades de férias de Páscoa das 
AAAF/CAF.

A subunidade da Educação neste segundo trimestre 
de 2022 tem procurado evoluir, realizando 
alterações em vários procedimentos de forma a obter 
o crescimento pretendido. 
Retomou a dinâmica anteriormente existente, voltando 
a ser uma subunidade mais ativa e participativa. 
Continua a estar próxima dos alunos, famílias e 
corpo docente e não docente de toda a comunidade 
escolar, consolidando assim a relação entre todos.

     Raquel Almeida
     Coordenação Educação  

EDUCAÇÃO  
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Introdução

O presente relatório é uma descrição do trabalho 
desenvolvido no decorrer dos meses de abril, maio 
e junho de 2022 pela subunidade de Gestão e 
Manutenção de Espaços Verdes da Freguesia de 
Santo António.

As competências desta subunidade incluem a 
manutenção de espaços verdes e manutenção 
de arvoredo, tendo em atenção as boas práticas 
previstas nos regulamentos municipais em vigor.
Ao nível da gestão e manutenção de espaços 
verdes, os trabalhos desenvolvidos incluem:
• Sacha e monda manual;
• Manutenção de relvados;
• Poda de arbustos e herbáceas;
• Programação e manutenção do sistema de rega;
•Deservamento mecânico de caminhos de espaços 
verdes;
•Limpezas gerais dos espaços verdes e seus 
caminhos, incluindo recolhas de RSU, papeleiras, 
depósitos de dejetos caninos;
•Limpeza e remoção de lagos incluindo resíduos e 
folhas.

A freguesia tem sob a sua gestão 21320 m2 de 
espaços verdes, cuja manutenção foi transferida 
pela reforma administrativa em março de 2014, tem 
também a manutenção do Jardim do Instituto Gama 
Pinto já anteriormente protocolado. 

Os espaços verdes sob gestão da freguesia, incluem 
os seguintes jardins e canteiros:
• Rua das Amoreiras (canteiros);
• Escola E.B.1 São José (canteiros);
• Escola Ducla Soares (canteiros);
• Jardim Alfredo Keil;
• Jardim Camilo Castelo Branco;
• Jardim do Torel;
• Jardim Marcelino Mesquita (Amoreiras);
• Jardim do Largo da Andaluz;
• Jardim do Largo Jean Monet;
• Rua Braamcamp e Rodrigo da Fonseca 
(canteiros);
• Travessa do Fala-Só (canteiros);
•Jardim da Travessa do Noronha.

Incluindo ainda nas competências da subunidade 
de espaços verdes, está a gestão e manutenção de 
arvoredo da freguesia. 
Assim, com a reforma administrativa, foram 
transferidas para gestão da freguesia um património 
natural de mais de 1969 árvores em caldeira 
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(excluído o arvoredo em espaço verde), estando 
a freguesia responsável pela manutenção dos 
seguintes serviços de gestão do arvoredo:

•Podas em todo o arvoredo público da freguesia 
(em caldeira e espaços verdes);
• Abate de arvoredo em espaços verdes;
• Sacha de caldeiras;
• Arranque de cepos em espaços verdes;
• Plantação de arvoredo em espaços verdes;
• Eliminação de pragas em arvoredo;
• Correções de tutores de árvores em caldeira e 
espaços verdes;
• Rega de arvoredo em caldeiras e espaços 
verdes.

Atividades Desenvolvidas – 
Espaços Verdes

Gestão e Manutenção de Espaços 
Verdes

̵•Limpeza dos lagos do Jardim do Torel, Praça da 
Alegria e Jardim das Amoreiras;

•Tratamento das águas dos lagos e fontes;

•Manutenção e limpeza de espaços verdes através 

de atividades já mencionadas e que incluem a 
remoção de resíduos, sacha e monda de canteiros, 
corte de sebes, podas de arbustos e corte de 
relvados.

Gestão e Manutenção de Arvoredo

Identificação de arvoredo em risco ou com 
necessidade de intervenções de manutenção, bem 
como realização das consequentes diligências para 
a realização dos relatórios de avaliação de estado 
fitossanitário;

Trabalhos de manutenção de arvoredo de pequeno 
porte, como remoção de ramos secos e remoção 
de pequenos ramos, que constituem um obstáculo à 
passagem de peões ou de viaturas;

- Corte de ramos baixos nas ruas e remoção de 
ramos caídos devido a intempéries:

•Rua Rodrigues Sampaio;
•Alameda de Santo António dos Capuchos;
•Jardim Camilo Castelo Branco;
•Largo Hintze Ribeiro.
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Constante rega de árvores plantadas pela Câmara 
Municipal de Lisboa, que necessitam de cuidados 
especiais, localizadas nas ruas:
̵•Rua Camilo Castelo Branco;
̵•Rua do Conde Redondo; 
̵•Rua das Taipas;
̵•Calçada da Glória.

     Vítor Sequeira
     Coordenação Espaços Verdes
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MANUTENÇÃO  
E ESPAÇO PÚBLICO



Introdução

O presente relatório é uma descrição do trabalho 
desenvolvido no decorrer dos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2022 pela subunidade de 
Manutenção de Espaço Público da Freguesia de 
Santo António.

As competências desta subunidade incluem a 
intervenção e manutenção em diferentes áreas, 
nomeadamente:

•Manutenção de pavimentos pedonais com 
trabalhos de calcetamento;

•Manutenção de placas toponímicas;

•Manutenção e substituição de mobiliário urbano 
e elementos em espaço público como bancos, 
pilaretes e baias, chafarizes e fontanários;

•Conservação e reparação de sinalização vertical 
e horizontal;

•Criação, requalificação e manutenção de 
parques infantis;

•Realização de requalificações, manutenção 
e reparações nos equipamentos sob gestão da 
freguesia.

O Espaço Público desempenha ainda funções de apoio 
e colaboração com outras subunidades, tal como na 
realização de pequenas reparações, no apoio a eventos 
e iniciativas. Colabora ainda com meios em intervenções 
da Proteção Civil.
Adicionalmente a subunidade de Manutenção e Espaço 
Público é responsável pela gestão, coordenação de 
equipas e fiscalização dos projetos de requalificação de 
espaço público e património previstos pela celebração 
do Protocolo de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal de Lisboa e a Freguesia de Santo 
António.

Atividades Desenvolvidas – 
Manutenção e Espaço Público

•Cedência de meios humanos para apoio à realização 
do evento “Arraial Santo António” – montagem de 
pontos de eletricidade trifásica e pontos de água;

•Cedência de meios humanos para entrega de 
donativos ao Valor Humano;

•Apoio à subunidade de Educação - reparações na 
Escola Básica de São José;

•Apoio à subunidade de Ação Social - Projeto 
«Pequenas Reparações»;

MANUTENÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO
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•Apoio à subunidade de Ambiente Urbano - Remoção 
de 2 cinzeiros;

•Apoio à subunidade de Licenciamento – Remoção 
de 2 esplanadas.

Intervenções realizadas no Espaço 
Público

Intervenções de requalificação de calçada através da 
correção de zonas com patologias de descalcetamento 
e desnivelamento:
•Travessa da Légua da Póvoa
•Travessa das Amoreiras
•Rua do Salitre
•Rua Castilho
•Rua Rodrigo da Fonseca
•Rua do Vale de Pereiro
•Rua Alexandre herculano
•Rua Mouzinho da Silveira
•Rua Barata Salgueiro
•Rua Camilo Castelo Branco
•Rua do Conde de Redondo
•Avenida Duque de Loulé
•Rua Eça de Queiróz
•Avenida Fontes Pereira de Melo
•Largo de Andaluz
•Rua da Imprensa Nacional
•Rua de São Marçal

•Rua da Escola Politécnica
•Rua de São Bento
•Rua Marcos de Portugal
•Rua de Cecílio de Sousa
•Calçada da Glória
•Rua da Alegria
•Travessa da Glória
•Rua de Santo António da Glória
•Rua da Conceição da Glória
•Rua das Taipas
•Largo da Oliveirinha
•Rua de Santo António dos Capuchos
•Rua das Portas de Santo Antão
•Rua Júlio de Andrade
•Rua Nogueira e Sousa
•Calçada de Santo António
•Rua do Prior Coutinho
•Rua da Caridade
•Rua do Cardal de São José
•Rua Luciano Cordeiro
•Avenida da Liberdade

Intervenções de remoção e recuperação de 
pilaretes e baias:

•Rua Mouzinho da Silveira 
•Largo da Oliveirinha 
•Largo de Andaluz
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•Rua do Cardal de São José
•Rua Barata Salgueiro
•Rua da Caridade
•Rua do Salitre
•Rua da Imprensa Nacional
•Rua Alexandre Herculano

Intervenções de remoção e recuperação de sinalização 
vertical:

•Rua da Escola Politécnica
•Rua do Salitre
•Praça do Príncipe Real
•Rua Castilho
•Rua de Santo António dos Capuchos
•Calçada do Moinho de Vento
•Rua da Alegria

     Vítor Sequeira
     Coordenação Manutenção e Espaço Público



Hip-Hop - Praia do Torel
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LICENCIAMENTO

A subunidade de Licenciamento procede à 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 ocupações para realização 
de atividades de económicas não sedentárias e 
arrumadores de automóveis.
É ainda exercida a competência de fiscalização 
e dado apoio à instrução de processos de 
contraordenação nos termos de cada regime setorial. 

Sucintamente, foi realizado o seguinte trabalho:

De 1 de janeiro até 02 de junho foram submetidas 
483 comunicações prévias, uma quebra de cerca de 
2% face ao mesmo período de 2021. Esta quebra está 
relacionada com o fim da multiplicação de processos 
para aplicação de isenções de taxas de esplanadas 
aprovadas em Assembleia Municipal. De recordar que 
a diminuição no primeiro trimestre se situava nos 10% 
pelo que o consistente trabalho de fiscalização que 
tem vindo a ser realizado tem permitido compensar a 
redução no número de processos. Já quanto à receita, 
o valor executado no âmbito das competências desta 
subunidade cresceu cerca de 45%, face ao mesmo 
período de 2021. Este crescimento significativo 
relaciona-se com vários fatores. 

Desde logo, a partir de 1 de abril que a ocupação 
com esplanadas não está isenta do pagamento de 
taxas. Por outro lado, a melhoria dos indicadores 
económicos e o regresso muito significativo da 
atividade turística têm dinamizado a abertura de novos 
estabelecimentos e permitido a redução do valor de 
taxas em dívida à Freguesia de Santo António e as 
situações de incumprimento.

A subunidade de Licenciamento está igualmente a 
colaborar na execução do protocolo recentemente 
celebrado com o Turismo de Portugal, nomeadamente 
no contacto com os comerciantes para levantamento 
de necessidades de formação.

No presente trimestre foi ainda realizada a preparação 
das festividades de Santo António, nomeadamente no 
que respeita ao licenciamento, para a noite de Santo 
António, da venda de manjericos e do alargamento de 
esplanadas, na Rua de S. José e na Rua da Glória.

     Tiago Lopes
     Coordenação Licenciamento  

6161



Freguesia de Santo António
#AMelhorFreguesiaDeTodas


