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8.1. CARATERIZAÇÃO 

 

8.1.1 Identificação 

A Junta de freguesia de Arroios, contribuinte n.º 510 832 890, tem sede em Lisboa no Largo do Intendente 

Pina Manique, nº 40 - 42. 

 

Arroios é uma nova freguesia de Lisboa que resulta da fusão das anteriores freguesias dos Anjos, Pena e 

São Jorge de Arroios, tendo sido constituída em 8 de novembro de 2012, pela Lei n.º 56/2012 de 8 de 

novembro. 

 

Saldanha, Campo dos Mártires da Pátria, Largo do Intendente Pina Manique, Av. Almirante Reis, Praça do 

Chile e Estefânia são apenas alguns dos pontos geográficos que fazem de Arroios um lugar com uma 

diversidade incontornável. Com uma área total de 2,13km2, a freguesia conta com uma população registada 

de 31634 pessoas de 64 nacionalidades.  

 

8.1.2 Legislação 

 

A legislação mais relevante relacionada com os órgãos das autarquias locais - nomeadamente as 

freguesias - e/ou com o concelho de Lisboa: 

- Lei n.º 169/1999 de 18 de setembro 

- Lei orgânica n.º 1/2001 de 14 de agosto 

- Lei nº5-A/2002 de 11 de janeiro 

- Lei n.º 47/2005 de 29 de agosto 

- Lei orgânica nº3/2006 de 21 de agosto 

- Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro 

- Declaração nº4/2013 de 24 de junho 

- Lei nº 75/2013 de 12 de setembro 

 

A contabilidade da Junta de freguesia é preparada pelos parâmetros estabelecidos no plano oficial de 

contabilidade das autarquias locais, conforme decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro.  

 

8.1.3 Estrutura organizacional efetiva 

A Junta de Freguesia tem Contabilista Certificada e Revisor Oficial de Contas.  
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Organograma 
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8.1.4 Descrição sumária das atividades 

Atividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população 

residente na respetiva circunscrição administrativa. 

 

8.1.5 Recursos humanos 

- Membros do órgão executivo: 7 membros 

- Membros da assembleia: 19 membros 

- Pessoal da autarquia à data de 31 de dezembro: 

> Pessoal em regime de Contrato em funções públicas: 124 

> Pessoal em regime de tarefa ou avença: 72 

 

8.1.6 Organização contabilística 

Software do sistema contabilístico: 

➢  Até 31-12-2015 a junta de freguesia utilizou a aplicação do POCAL integrada, desenvolvida pela 

Expandindústria.  

 

➢ A partir de 01-01-2016 passou a utilizar as aplicações, desenvolvidas pela AIRC, nomeadamente: 

> SCA – Sistema de Contabilidade Autárquica, 

> SIC – Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial, 

> SGT – Sistema de Gestão de Tesouraria; 

> SGF – Sistema de Gestão de Faturação; 

> TAX – Sistema de Taxas e Licenças 

> My Doc Win – Gestão Documental. 

 

Estes sistemas estão em conformidade com pressupostos previstos no decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de 

fevereiro. A cobrança de valores é efetuada prioritariamente pelos polos de atendimento e as cobranças 

dos mercados são feitas por referências multibanco (MB) podendo também ser arrecadadas nos polos de 

atendimento. As formas de pagamento e liquidação das cobranças são em numerário, por multibanco e por 

transferência bancária.  

 

O processo de receita inicia-se no programa SGF e TAX, onde se emitem as faturas e as guias de receita, 

sendo que estas serão integradas na contabilidade automaticamente e na tesouraria quando é “puxado” o 

pagamento do documento. 
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 O módulo da Contabilidade produz a informação necessária à elaboração do Orçamento, incluindo as 

Grandes Opções do Plano, onde estão englobados todos os projetos de investimento previstos para o ano 

e anos seguintes, e as atividades mais relevantes a desenvolver pelos diversos serviços. O módulo de 

contabilidade permite o tratamento de informação contabilística nas vertentes económicas, patrimonial e 

analítica (não se está a aplicar). 

 

O processamento dos vencimentos dos trabalhadores da freguesia é efetuado pelos Recursos Humanos, 

que realizam a introdução de dados no correspondente módulo, por funcionário, calculando cada tipo de 

abono (vencimento base, hora extraordinária, subsídio de turno, etc.) e descontos (IRS, CGA, etc.), relativo 

ao mês em causa. Esta aplicação informática, em virtude de estar integrada com o POCAL, gera uma 

ordem de pagamento onde consta o valor total a pagar. A contabilidade verifica a adequação dos montantes 

processados ao saldo do orçamento e da tesouraria e processa o pagamento por ordem de transferência 

bancária. Compete á tesouraria a execução do pagamento e o envio das transferências bancárias para as 

instituições financeiras. Por norma, até ao dia 25 de cada mês os vencimentos são disponibilizados aos 

funcionários e membros eleitos da freguesia. 

 

O sistema de arquivo da contabilidade, sejam documentos de despesa ou de receita, é efetuado por ordem 

numérica e cronológica. 

 

8.1.7 Outra informação relevante 

Não aplicável.   

  



 

8 
 

8.2 NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

 

8.2.1 Disposições do POCAL derrogadas 

Não aplicável 

 

8.2.2 Contas não comparáveis com anos anteriores 

Não aplicável 

 

8.2.3 Critérios valorimétricos, amortizações e provisões 

Bens de domínio público  

Para a valorização dos bens de domínio público foi utilizado o método do custo de aquisição ou de 

produção. 

 

Imobilizações Incorpóreas  

As imobilizações incorpóreas (licenças de software) foram valorizadas ao custo de aquisição. 

 

Imobilizações Corpóreas  

Todo o ativo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, é valorizado ao custo 

de aquisição ou ao custo de produção. 

Os critérios valorimétricos utilizados para as amortizações são os que constam do CIBE (Cadastro e 

Inventário dos Bens do Estado), Portaria nº 671/2000, de 17 de abril. Os bens foram amortizados pelo 

método das quotas constantes, tendo como referência as taxas constantes no classificador geral, com início 

no ano de aquisição. Na junta de Arroios foram considerados os bens já existentes em 2013 e que 

constavam nos mapas de inventário, todos os bens foram agrupados no mesmo sistema informático 

mantendo os critérios que vinham a ser praticados.  

 

Existências  

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de 

aquisição. 

 

Dívidas a terceiros e de terceiros  

As dívidas a terceiros e de terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as 

titulam. 
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Disponibilidades 

Não existe moeda estrangeira, pelo que não é necessária qualquer atualização cambial. 

 

As disponibilidades são relevadas pelos montantes recebidos e pelos saldos de todas as contas bancárias 

à data de 31/12/2019, os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos 

valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

 

Estado e Outros Entes Públicos 

A Junta de Freguesia de Arroios enquanto sujeito passivo passou também a utilizar em 2018 o método pró-

rata de apuramento do IVA, definido no Código do IVA. Em exercícios anteriores utilizou o método de 

afetação real. 

 

Acréscimos e diferimentos 

Os subsídios ao investimento e/ou transferências de capital encontram-se diferidos, sendo especializados 

em proveitos na mesma cadência das amortizações do bem de imobilizado subjacente ou em função do 

custo ocorrido em cada exercício. 

 

O valor de férias e subsídio de férias, a pagar no próximo ano, encontra-se registado em acréscimos de 

custos, com base em estimativas. 

 

São efetuados acréscimos de custos referentes a diversos consumos do ano em que não sejam 

rececionadas as respetivas faturas no exercício. O critério utilizado é o de registar todos os documentos 

que se teve conhecimento até à data do encerramento das contas do exercício. 

 

8.2.6 Comentário às contas 431 e 432 

Conta 432 – Símbolo heráldico no valor de 1.230,00€. 

Conta 433 – Aquisição da licença para a utilização do software AIRC, no valor de 107 270.44€. 
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8.2.7 Ativo bruto, amortizações e provisões 

Ativo Bruto 

(Unidade: Euro) 

 

 

As variações nos Bens de domínio público ocorridas nas rubricas “outras construções e infraestruturas” 

“imobilizações em curso”, refletem os movimentos associados a gastos relacionados com 

obras/requalificações no âmbito dos contratos de delegações de competências, cujos montantes 

correspondentes foram transferidos e reconhecidos como gastos. 

 

De realçar o investimento realizado em “equipamento de transporte” no montante de 115 034.08€, sendo 

110 305.17€ correspondem `aquisição de 3 veículos ligeiros de caixa aberta e cabine dupla - IVECO. 

 

No “equipamento administrativo” ocorreu um acréscimo de 55 673.03€, resultando do investimento em 

software informático (sofware "FAZ" para a seção de Licenciamento) e equipamento informático, 

nomeadamente monitores, equipamento de Switch, sistema relógio de ponto. O montante a negativo resulta 

da reclassificação como gastos do exercício de bens de reduzido valor, como cabos e outras peças, que 

se destinaram a permitir as ligações dos equipamentos informáticos na nova sede.  

 

Relativamente ao “equipamento básico” o aumento está relacionado nomeadamente com a aquisição de 

carrinhos de varredura, 1 fogão vitrocerâmica e 1 desfibrilhador. 

 

Bens de domínio público

Outras contruções e infraestruturas 94.924,52 -4.386,51 4.386,51 0,00 0,00 94.924,52

Imobilizações em curso 29.212,51 -79.773,48 79.773,48 29.212,51

De imobilizações incorpóreas:

Despesas de investigação e desenvolvimento 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00

Propriedade industrial e outros direitos 107.270,44 0,00 0,00 0,00 0,00 107.270,44

De imobilizações corpóreas:

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 874.109,93 0,00 0,00 0,00 0,00 874.109,93

Equipamento básico 351.124,37 0,00 14.130,32 0,00 0,00 365.254,69

Equipamento transporte 255.858,47 0,00 115.034,08 0,00 0,00 370.892,55

Ferramentas e utensílios 90.583,32 0,00 9.643,86 0,00 0,00 100.227,18

Equipamento administrativo 720.424,16 -3.154,95 55.673,03 0,00 0,00 772.942,24

Outras imobilizações corpóreas 84.464,70 0,00 0,00 0,00 0,00 84.464,70

Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total     2.609.202,42 -87.314,94 278.641,28 0,00 0,00 2.800.528,76
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Nas “ferramentas e utensílios” o investimento realizado foi em baterias - de mochila Stihl, carregadores 

rápidos Stihl carros c/ 6 gavetas, 2 composições de ferramentas e 1 rebarbadora.  

 

 

Amortizações 

(Unidade: Euro)  

 

No exercício de 2019 foi reconhecido como gasto referente a amortizações o montante de 156 591.68€. 

 

  

Bens de domínio público

Outras contruções e infraestruturas 8.953,82 4.386,72 0,00 13.340,54

De imobilizações incorpóreas:

Despesas de investigação e desenvolvimento 614,94 153,72 0,00 768,66

Propriedade industrial e outros direitos 107.270,44 0,00 0,00 107.270,44

De imobilizações corpóreas:

Edifícios e outras construções 451.363,82 44.472,48 0,00 495.836,30

Equipamento básico 235.364,44 26.124,19 0,00 261.488,63

Equipamento transporte 99.880,46 28.491,78 0,00 128.372,24

Ferramentas e utensílios 75.337,25 6.948,71 0,00 82.285,96

Equipamento administrativo 611.880,67 41.588,84 0,00 653.469,51

Outras imobilizações corpóreas 10.539,59 4.425,24 0,00 14.964,83

Total     1.601.205,43 156.591,68 0,00 1.757.797,11

156.591,68Amortizações do exercício
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8.2.8 Desagregação do ativo bruto 

(Unidade: Euro) 

 

  

(unidades EUR)

Rubricas
Saldo 

inicial
Aumentos

Regulariz./ 

e Ajust.

Alienações 

e Abates

Amortizações 

exercício
Saldo final

Amortizações 

acumuladas

Valor 

líquido

Bens de domínio público

Outras construções e infraestruturas 94.924,52 0,00 0,00 0,00 4.386,72 94.924,52 13.340,54 81.583,98

Interv. Jardim Largo do Campo Mártires da Pátria 4.904,63 0,00 0,00 0,00 245,28 4.904,63 838,04 4.066,59

Espaço de jogo e recreio na Estefânia 55.096,05 0,00 0,00 0,00 2.754,84 55.096,05 9.182,80 45.913,25

Reabilitação Refeitório Núcleo Apoio Local 8.466,53 0,00 0,00 0,00 105,84 8.466,53 343,98 8.122,55

Parque Canino 26.457,31 0,00 0,00 0,00 1.280,76 26.457,31 2.975,72 23.481,59

Imobilizações em curso 29.212,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29.212,50 0,00 29.212,50

Serv. de consult. lançamento de concurso público 2.767,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.767,50 0,00 2.767,50

Ginásio Mercado Forno do Tijolo 26.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.445,00 0,00 26.445,00

De imobilizações incorpóreas:

Despesas de investigação e desenvolvimento 1.230,00 0,00 0,00 0,00 153,72 1.230,00 768,66 461,34

Propriedade industrial e outros direitos 107.270,44 0,00 0,00 0,00 21.119,65 107.270,44 107.270,44 0,00

De imobilizações corpóreas:

Edifícios 874.109,93 0,00 0,00 0,00 44.472,48 874.109,93 495.836,30 378.273,63

Inst.serviços de natureza administrativa 56.297,65 0,00 0,00 0,00 626,40 56.297,65 1.714,99 54.582,66

Inst. serv. natureza cultural (Fração A) 165.064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.064,00 165.064,00 0,00

Instalações de serviços de natureza Social 32.065,95 0,00 0,00 0,00 2.904,00 32.065,95 14.520,08 17.545,87

Complexo Desportivo Joaquim Campos 132.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.118,00 132.118,00 0,00

Complexo Desportivo Piscina 483.294,63 0,00 0,00 0,00 40.358,64 483.294,63 180.231,01 303.063,62

Inst. Serv. natureza cultural-Mercado das Culturas 5.269,70 0,00 0,00 0,00 583,44 5.269,70 2.188,22 3.081,48

Equipamento básico 351.124,37 14.130,32 0,00 0,00 26.124,19 365.254,69 261.488,63 103.766,06

Equipamento transporte 366.163,64 4.728,90 0,00 0,00 28.491,78 370.892,54 128.372,24 242.520,30

Carrinha Nissan Vanette 70-06-JM 8.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.927,00 8.927,00 0,00

Carrinha Toyota, matrícula 86-98-LS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hyundai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ventaxias  e material elétrico 607,35 0,00 0,00 0,00 0,00 607,35 607,35 0,00

Dacia Lodgy Confort 1.5 110 27-OM-70 19.951,09 0,00 0,00 0,00 2.493,85 19.951,09 14.963,19 4.987,90

Nissan Cabstar NT400 04-OS-79 23.686,32 0,00 0,00 0,00 2.960,75 23.686,32 17.764,65 5.921,67

Renault Traffic 9 lugares 54-PP-89 30.090,61 0,00 0,00 0,00 3.761,28 30.090,61 18.806,50 11.284,11

Renault Kangoo 90-PR-14 20.955,66 0,00 0,00 0,00 2.619,48 20.955,66 13.097,36 7.858,30

Citroen C1 36-PU-77 10.950,00 0,00 0,00 0,00 1.824,24 10.950,00 9.121,26 1.828,74

Nissan Cabstar 33-QU-84 25.833,04 0,00 0,00 0,00 2.583,36 25.833,04 10.118,11 15.714,93

Goupil G3L 92-RO-96 42.902,40 0,00 0,00 0,00 4.290,24 42.902,40 15.015,84 27.886,56

Goupil G4 35.977,50 2.364,45 0,00 0,00 3.519,69 38.341,95 9.515,89 28.826,06

Goupil G4 35.977,50 2.364,45 0,00 0,00 3.519,69 38.341,95 9.515,89 28.826,06

IVECO - 92-ZO-27 36.768,39 0,00 0,00 0,00 306,40 36.768,39 306,40 36.461,99

IVECO - 91-ZO-76 36.768,39 0,00 0,00 0,00 306,40 36.768,39 306,40 36.461,99

IVECO - 92-ZO-19 36.768,39 0,00 0,00 0,00 306,40 36.768,39 306,40 36.461,99

Ferramentas e utensílios 90.583,32 9.643,86 0,00 0,00 6.948,71 100.227,18 82.285,96 17.941,22

Equipamento administrativo 720.424,16 55.673,03 -3.154,95 0,00 41.588,84 772.942,24 653.469,51 119.472,73

Outras imobilizações corpóreas 84.464,70 0,00 0,00 0,00 4.425,24 84.464,70 14.964,83 69.499,87

Total     2.719.507,58 84.176,11 -3.154,95 0,00 177.711,33 2.800.528,74 1.757.797,11 1.042.731,63

Desagregação do Ativo Bruto
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8.2.14. Bens sem valorização 

Existem 1.443 bens registados no património da Junta sem valorização, sendo a maior parte resultantes 

da fusão das anteriores freguesias dos Anjos, Pena e São Jorge de Arroios. Destes bens, 32 encontram-

se registados como autos de transferência da Câmara Municipal de Lisboa. A relação custo/benefício da 

avaliação dos bens não justifica que se proceda à sua valorização, porque, apesar dos bens se encontrarem 

em funcionamento, o seu valor conjunto não tem relevância material.  

 

Os bens acima referidos são bens de natureza administrativa e equipamento básico. 

 

8.2.22. Dívidas de Cobrança Duvidosa 

A 31 de dezembro de 2019 estão registadas como Dívidas de Cobrança Duvidosa o montante de 33 

886.87€, face a 2018 houve uma redução no montante de 5 346.91€. 

As dívidas referentes a Clientes Cobrança Duvidosa correspondem a: 

➢ Mercados = 26 175.72 €, 

➢ Quiosques = 7 437.15€, 

➢ Parques de estacionamento = 214.00€, 

➢ Atividades - Crianças e jovens = 60.00€. 

 

O quadro seguinte apresenta os montantes face à sua maturidade. 

 

 

 

8.2.26 Contas de ordem 

 

 

 

 

Rubrica Entre 6 e 12 meses Entre 12 e 24 meses Mais de 24 meses Total

Cobrança Duvidosa 4.657,89 12.093,95 17.135,03 33.886,87
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8.2.27. Provisões 

No exercício de 2019 houve uma redução da Provisão para Clientes Cobrança Duvidosa de 5 510.36€, 

ficando registados no final do ano 31 557.92€. 

 

Relativamente à Provisão para risco e encargos referentes a processos judiciais em curso não se registou 

qualquer alteração mantendo o montante de 29 496.17€. 

 

 

 

Nota: Provisões para cobrança duvidosa são calculadas nos termos do ponto 2.7.1 do POCAL: 

a) Provisão de 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses; 

Provisão de 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses 

 

 

Deve-se considerar que se encontram pendentes em tribunal a 31 de dezembro as seguintes ações: 

1. Proc. nº 1556/11.8TDLSB.L1, Tribunal da Relação de Lisboa; 

2. Proc. nº 2784/13.7BELSB , Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – 5ª Unidade Orgânica; 

3. Proc. Nº 845/14.4BELSB, Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa – 5ª Unidade Orgânica; 

4. Proc. nº 219/16.2BELSB, Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 

No decurso normal da sua atividade, existem ainda diversos litígios e contingências (de risco possível) de 

natureza administrativa e civil envolvendo a Junta de Freguesia de Arroios. Estas ações judiciais, 

administrativas ou outras, envolvem empresas, ex-funcionários, autoridades administrativas, ou outras, 

sendo que umas são a favor da Junta e outras contra a Junta. Da análise efetuada e da informação prestada 

pelo Departamento Jurídico, o risco de perda destas ações não é provável e o desfecho das mesmas não 

afetará de forma material a posição financeira da Junta de Freguesia de Arroios. Assim, os processos 

destas naturezas cujas perdas foram estimadas como possíveis, não requerem a constituição de provisões 

e são periodicamente reavaliados. 

 

 

 

 

 8.2.28 Classe 5 

Fundo patrimonial 

                      (Unidade: Euro) 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Redução Saldo final

Provisão para Cobranças Duvidosa 37.068,28 0,00 5.510,36 31.557,92

Processos judiciais em curso 29.496,17 0,00 0,00 29.496,17
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O valor que consta na conta de património inicial no montante de 282.001.36€ resulta da agregação das 

três freguesias numa única entidade e que deram origem á elaboração do balancete inicial de 2014 (contas 

patrimoniais). 

O aumento ocorrido em 2019 na conta de resultados transitados, resultam da transferência dos Resultados 

Líquidos do exercício de 2018 no valor de 288 131.25€. 

 

 

8.2.29. Demonstração CMVMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubricas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo final

Património inicial 282.001,36 0,00 0,00 282.001,36

Reservas

Reservas legais 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Doações 1.224,00 0,00 0,00 1.224,00

Resultados transitados

Resultados transitados 647.806,77 288.131,25 0,00 935.938,02

Total     1.131.032,13 288.131,25 0,00 1.419.163,38

Movimentos Montantes

Existências iniciais 4.094,11

Compras 3.375,91

Regularização de existências 0,00

Existências finais 1.388,82

Custos no exercício     6.081,20
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8.2.31. Demonstração dos resultados financeiros 

                                                                                                                                              (Unidade: Euro) 

 

 

Os “Outros custos e perdas financeiras” foram referentes a gastos com comissões bancárias referentes à 

utilização do TPA’s que a Junta de Freguesia disponibiliza aos utentes da piscina, e nos polos, 

nomeadamente no Polo dos Anjos, S. Jorge e Pena. 

 

8.2.32. Demonstração dos resultados extraordinários 

 (Unidade: Euro) 

 

Os Resultados extraordinários resultam de factos ocasionais ou acidentais, que traduzem os ganhos ou 

perdas alheias à exploração, logo, com carácter de eventualidade.  

O montante registado na conta “695-Multas e penalidades” deriva de uma coima por não renovação 

homologação de pirilampos das viaturas da H.U. 

A conta “795 - benefícios de penalidades contratuais” diz respeito a juros de mora por atraso nos 

pagamentos nas taxas.  

Na conta “796 – Redução de amortizações e de provisões” o montante inscrito corresponde à redução na 

Provisão para Clientes Cobrança Duvidosa.  

2019 2018 2019 2018

681 Juros suportados 52,40 121,70 781 Juros obtidos 0,00 0,00

682 Perdas em entidades participadas 0,00 0,00 782 Ganhos em entidades participadas 0,00 0,00

683 Amortizações de investimentos em imóveis 0,00 0,00 783 Rendimentos de imóveis 0,00 0,00

684 Provisões para aplicações financeiras 0,00 0,00 784 Rendimentos de participações de capital 0,00 0,00

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 785 Diferenças de câmbio favoráveis 0,00 0,00

687
Perdas na alienção de aplicações de 

tesouraria
0,00 0,00 786 Descontos de pronto pagamento obtidos 0,00 0,00

688 Outros custos e perdas financeiras 6.385,08 6.369,77 787
Ganhos na alienção de aplicações de 

tesouraria
0,00 0,00

788 Outros proveitos e ganhos financeiras 0,00 0,00

Resultados financeiros -6.437,48 -6.491,47

0,00 0,00 0,00 0,00

Exercícios ExercíciosCódigo 

das contas
Custos e Perdas Proveitos e Ganhos

Código das 

contas

2019 2018 2019 2018

691 Transferências de capital concedidas  0,00  0,00 791 Restituição de impostos  0,00 36 846,95

692 Dívidas incobráveis  0,00  0,00 792 Recuperação de dívidas  0,00  0,00

693 Perdas em existências  0,00  0,00 793 Ganhos em existências  0,00  0,00

694 Perdas em imobilizações  0,00  0,00 794 Ganhos em imobilizações  0,00 11 849,98

695 Multas e penalidades  500,00  0,00 795 Benefícios de penalidades contratuais 2 769,89 9 581,64

696 Aumento de amortizações e de provisões  0,00  0,00 796 Reduções de amortizações e de provisões 5 510,36  0,00

696 Correcções relativas a exercícios anteriores  0,00  0,00 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 1 603,85 95 423,38

698 Outros custos e perdas extraordinárias  0,00  0,10 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários  0,00  0,00

Resultados extraordinários 9 384,10 153 701,85

9 884,10 153 701,95 9 884,10 153 701,95

ExercíciosCódigo 

das contas
Custos e Perdas

Exercícios Código das 

contas
Proveitos e Ganhos
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A conta “797 – Correções relativas a exercícios anteriores” reflete recebimentos resultantes de operações 

relativas a exercícios anteriores.  

 

8.2.33. Outras informações consideradas relevantes 

Com a publicação do SNC-AP, através do Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, assiste-se ao 

último facto mais marcante da contabilidade pública portuguesa. O calendário legal para a respetiva entrada 

em vigor fixava o dia 1 de janeiro de 2017, tendo posteriormente sido adiado para 1 de janeiro de 2018, 

com exceção de algumas entidades piloto, que já adotavam o novo referencial contabilístico e do subsector 

da administração local, que viu prorrogada a sua aplicação para 1 de janeiro de 2020.  

 

Através do novo normativo é consolidada a base de acréscimo na contabilidade e relato financeiro das 

administrações públicas em articulação com a atual base de caixa modificada, estabelecendo-se os 

fundamentos para uma orçamentação do Estado em base de acréscimo com o objetivo de fomentar a 

harmonização contabilística, institucionalizar o Estado como uma entidade que relata, mediante a 

preparação de demonstrações orçamentais e financeiras, numa base individual e consolidada, reforçando 

o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais e permitindo a satisfação das 

necessidades dos utilizadores da informação do sistema de contabilidade e relato orçamental e financeiro 

das administrações públicas. 

 

O SNC-AP vem permitir uma uniformização de procedimentos levando a um aumento da fiabilidade da 

consolidação de contas, dada a aproximação deste ao SNC e ao SNC-ESNL, aplicados no setor privado e 

nas entidades do setor não lucrativo. 

 

A implementação do SNC-AP será de aplicação obrigatória em todas as Autarquias Locais e terá implicação 

a vários níveis: relato financeiro, controlo e gestão orçamental, planeamento e gestão financeira, gestão da 

informação, transparência e accountability. O novo modelo vem preencher carências concetuais, de relato 

financeiro, de responsabilidades existentes nas Autarquias Locais e permitir uma conexão com as contas 

de entidades privadas. Essa recente reforma implementada na Contabilidade Pública será decisiva na 

transformação pretendida na gestão financeira pública, pois terá um contributo para a promoção de 

eficiência destinada ao dinheiro público e para a transparência orçamental. 

 

Atendendo ao exposto, a Junta de Freguesia de Arroios preparou e executou a transição para o novo 

normativo de acordo com a legislação e regras aplicáveis ao setor das autarquias locais. 

 

De momento, a Freguesia aplica o SNC-AP para efetuar todos as suas operações contabilísticas, sendo 

que não se preveem impactos e distorções de relevo a nível financeiro ou económico no exercício de 2020. 
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8.3 NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPETIVA 

EXECUÇÃO 

 

8.3.1 - Modificações do orçamento 

No decorrer do exercício de 2019 ocorreram 23 Alterações e 1 Revisão ao Orçamento inicial. 

 

8.3.1.1 Modificações ao orçamento da receita 

 

 

Inscrições/     

reforços

Diminuições/ 

anulações

Receitas Correntes 4.841.641,00 1.722.242,72 0,00 6.563.883,72

01 Impostos directos 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

02 Impostos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 783.802,00 0,00 0,00 783.802,00

05 Rendimentos de propriedade 1,00 0,00 0,00 1,00

06 Transferências correntes 3.633.309,00 1.722.242,72 0,00 5.355.551,72

07 Venda de bens e serviços correntes 349.525,00 0,00 0,00 349.525,00

08 Outras receitas correntes 4,00 0,00 0,00 4,00

Receitas de Capital 147.599,00 0,00 0,00 147.599,00

09 Venda de bens de investimento 3,00 0,00 0,00 3,00

10 Transferências de capital 147.594,00 0,00 0,00 147.594,00

12 Passivos financeiros 1,00 0,00 0,00 1,00

13 Outras receitas de capital 1,00 0,00 0,00 1,00

Outras Receitas 13.000,00 920.366,08 0,00 933.366,08

15 Reposições não abatidas aos pagamentos 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

16 Saldo da gerência anterior 0,00 920.366,08 0,00 920.366,08

Total     5.002.240,00 2.642.608,80 0,00 7.644.848,80

Previsões 

corrigidas
Código Descrição

Previsões 

iniciais

Modificações orçamentais
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8.3.1.2 Modificações ao orçamento da despesa 

 

 

 

8.3.2 Modificações ao PPI 

Mapa em anexo – 1 

 

8.3.3 Contratação administrativa 

Mapa em anexo – 2 

 

8.3.4 - Transferências e subsídios 

8.3.4.1 Transferências correntes – despesa 

Mapa em anexo - 3   

 

 8.3.4.2 - Transferências de capital 

Não Aplicável 

 

8.3.4.3 - Subsídios concedidos 

Não Aplicável 

 

 

 

Inscrições / 

reforços

Diminuições/a

nulações

Despesas Correntes 4.623.743,00 3.554.509,30 1.659.450,70 6.518.801,60

01 Despesas com o pessoal 2.491.421,00 646.860,54 249.657,95 2.888.623,59

02 Aquisição de bens e serviços 1.895.814,00 2.821.249,76 1.357.392,75 3.359.671,01

03 Juros e outros encargos 4.304,00 2.150,00 0,00 6.454,00

04 Transferências correntes 200.002,00 81.250,00 27.500,00 253.752,00

05 Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Outras despesas correntes 32.202,00 2.999,00 24.900,00 10.301,00

Despesas de Capital 378.497,00 1.010.860,20 263.310,00 1.126.047,20

07 Aquisição de bens de capital 378.497,00 1.010.860,20 263.310,00 1.126.047,20

10 Passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Total     5.002.240,00 4.565.369,50 1.922.760,70 7.644.848,80

Código Descrição
Dotações 

iniciais

Modificações orçamentais
Dotações 

corrigidas
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8.3.4.4 Transferências correntes – receita 

 

(Unidade: Euro) 

 

 

 

8.3.4.5 Transferências de capital – receita 

 

(Unidade: Euro) 

 

  

8.3.4.6 - Subsídios obtidos 

Não aplicável 

8.3.5 - Aplicações em ativos de rendimento fixo e variável 

Não Aplicável 

 

8.3.6 – Endividamento 

8.3.6.1 – Empréstimos 

Não aplicável 

 

CE Entidade financiadora
Transferências 

Orçadas

Transferências 

Obtidas

Grau de execução da 

receita

0603 Administração Central (Estado) 3.472.002,00 3.545.874,47 102,13%

0603010401 Fundo finan. freguesias Lei 42/98 305.367,00 305.367,75 100,00%

0603010402 Estatuto remuneratório Lei 11/96 39.000,00 38.012,97 97,47%

0603010403 Outras delegações de competências Lei 56/2012 3.050.000,00 3.126.566,00 102,51%

06030105 Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 1.633,00 1.633,00

06030199 Outras (DGESTE - AEC) 76.001,00 74.294,75 97,75%

060306 Estado - projetos co-financiados 1,00 0,00 0,00%

0605 Administração Local (CML) 1.883.546,72 2.355.400,10 125,05%

0606 Segurança Social 2,00 0,00 0,00%

060601 Sistemas de Seg. Social - Projetos IEFP 1,00 0,00 0,00%

060604 Outras transferências 1,00 0,00 0,00%

0607 Instituições sem fins lucrativos 1,00 0,00 0,00%

060701 Receitas com origem em particulares 1,00 0,00 0,00%

Total     5.355.551,72 5.901.274,57 110,19%

CE Entidade financiadora
Transferências 

Orçadas

Transferências 

Obtidas

Grau de execução da 

receita

10 Transferências de capital

1005 Administração Local

10050101 Transf. De CML para Investimento 147.594,00 40.561,66 27,48%

Total     147.594,00 40.561,66 27,48%
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8.3.6.2 Outras dívidas a terceiros 

Mapa em anexo – 4 

 

 

 

 

 

Arroios, ____ de __________ de 2020 

 

 

O Órgão Executivo 
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Mensagem da Presidente 

 

O ano de 2019 foi um ano de consolidação da política de investimento nos Recursos Humanos na Freguesia 

de Arroios. Como é amplamente conhecido, Arroios orgulha-se de ter sido das primeiras Freguesias a pôr 

em marcha os procedimentos de regularização dos trabalhadores com vínculos precários, trabalho que 

contou com o apoio da Assembleia de Freguesia desde o primeiro dia e foi, finalmente, concluído em 2019. 

Ao mesmo tempo, tal como assumido pelo Executivo, perante a pressão turística na nossa Freguesia e o 

aumento da produção de lixo, a par de um comportamento desadequado de muitos comerciantes e 

fregueses perante as regras sanitárias mais básicas, o investimento nos meios humanos e técnicos na 

Higiene Urbana foi uma prioridade absoluta. 

Nesse sentido, e na senda do combate à precariedade, foi assumido o lançamento de um concurso para 

admissão de 55 assistentes operacionais, para a celebração de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, concurso que terminará em 2020 e permitirá o ingresso de 55 trabalhadores no mapa de 

pessoal, com todos os direitos associados.  

O investimento feito no material necessário: veículos, sopradoras, equipamento individual, “motocão”, 

carrinhos de varredura, máquinas de lavagem de pressão, permitiram a melhoria substancial do serviço 

prestado às populações, com resultados visíveis e o reconhecimento dos fregueses, ao serviço de quem 

estamos. 

A execução orçamental transmite, precisamente, a aposta do Executivo não só em matéria de contratação 

com direitos, higiene urbana, mas também em matéria de ação social, educação e juventude, 

sustentabilidade e qualidade de vida. 

Entendemos que foram dados passos fundamentais na estabilização laboral dos nossos trabalhadores e 

na criação das condições para um funcionamento adequado à realidade da Freguesia em termos de 

limpeza e higiene urbana, a par dos passos procedimentais dados em termos de contratação pública na 

área do espaço público para a realização de obras tão necessárias na freguesia, recorrendo 

maioritariamente a concursos públicos, respeitando os princípios da concorrência e transparência, numa 

mudança de paradigma no que à contratação pública toca, e que tornará possível, em 2020, iniciar obras 

públicas fundamentais para a melhoria da mobilidade e do dia-a-dia dos nossos fregueses. 

Continuaremos, sempre, a priorizar as políticas sociais e a inclusão, que tanto carateriza a nossa freguesia, 

e a fazer de Arroios um exemplo de interculturalidade, solidariedade, integração, diversidade. 

 

A Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, 
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Introdução 

 

A Junta de Freguesia de Arroios, em conformidade com o ponto 13 do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL) aprovado pela Lei nº 54 – A/99, de 22 de fevereiro, apresenta o Relatório de 

Gestão referente ao ano de 2019. 

 

O relatório apresenta as diversas atividades e ações desenvolvidas pelas orgânicas da Junta de Freguesia 

de Arroios, reflete e justifica os resultados da execução do orçamento. Inclui, ainda, a comparabilidade 

entre os objetivos traçados pela autarquia e os resultados obtidos, de uma forma rápida e simples através 

de gráficos e mapas procurando demonstrar eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das 

atividades desenvolvidas pela entidade e eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados. 

Pretende-se que os documentos constituam instrumento importante de apoio à gestão da junta. 

 

As freguesias estão sujeitas às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios 

e regras orçamentais e de estabilidade orçamental previstos na Lei das Finanças Locais e no POCAL. 

 

A execução da atividade orçamental da autarquia, neste período, obedeceu ao princípio da legalidade.  

Assim, nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:  

a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;  

b) esteja adequadamente classificada; 

c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos 

valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços 

devidamente atualizada).  

 

Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição 

orçamental. 

 

No que concerne à conformidade legal da despesa, esta não se circunscreve aos procedimentos 

conducentes à adjudicação.  

 

Constituindo a inscrição orçamental a 1ª etapa de legalização da despesa, as duas etapas seguintes são o 

Cabimento e o Compromisso. 

 

A conformidade legal da despesa vai conhecer ainda 3 passos fundamentais:  
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 - A validação do documento que suporta o débito do fornecedor (fatura);  

 - Liquidação (emissão da O.P.)  

 - Pagamento.  

 

Determina o POCAL que “as despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas, 

para além de serem legais, se estiverem inscritas no orçamento e com a dotação igual ou superior 

ao cabimento e ao compromisso, respetivamente.”  

 

O grau de exigências em torno da execução orçamental não termina aqui, pois com a entrada em vigor da 

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e ao 

pagamento em atraso das entidades públicas, vem alertar os eleitos e os responsáveis funcionais ligados 

à função contabilística para as consequências do seu não cumprimento, nomeadamente, a assunção de 

compromissos apenas quando existem fundos disponíveis. 
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RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOTADAS E DOS 

REQUISITOS LEGAIS DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

Princípios orçamentais 

 

a) Princípio da independência - a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é 

independente do Orçamento do Estado; 

b) Princípio da anualidade - os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico 

com o ano civil; 

c) Princípio da unidade - o orçamento das autarquias locais é único; 

d) Princípio da universalidade - o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos 

serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em 

anexo; 

e) Princípio do equilíbrio - o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as 

receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes; 

f) Princípio da especificação - o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele 

previstas; 

g) Princípio da não consignação - o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de 

determinadas despesas, salvo quando essa afetação for permitida por lei; 

h) Princípio da não compensação - todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, 

sem deduções de qualquer natureza. 

 

Princípios contabilísticos 

 

A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais a seguir formulados deve conduzir à obtenção de 

uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da 

entidade: 

a) Princípio da entidade contabilística - constitui entidade contabilística todo o ente público ou de direito 

privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o presente Plano. Quando as 

estruturas organizativas e as necessidades de gestão e informação o requeiram, podem ser criadas 

subentidades contabilísticas, desde que esteja devidamente assegurada a coordenação com o sistema 

central; 

b) Princípio da continuidade - considera-se que a entidade opera continuadamente, com duração ilimitada; 
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c) Princípio da consistência - considera-se que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um 

exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida 

de acordo com o anexo às demonstrações financeiras (nota 8.2.1); 

d) Princípio da especialização (ou do acréscimo) - os proveitos e os custos são reconhecidos quando 

obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas 

demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem; 

e) Princípio do custo histórico - os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de 

produção; 

f) Princípio da prudência - significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as 

estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou 

provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos por defeito ou de passivos e custos 

por excesso; 

g) Princípio da materialidade - as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os elementos que 

sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos 

interessados em geral; 

h) Princípio da não compensação - os elementos das rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos custos 

e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração de resultados) são apresentados em separado, não 

podendo ser compensados. 

 

Requisitos legais de equilíbrio Financeiro 

 

Para além dos princípios orçamentais e contabilísticos à também que considerar os requisitos de equilíbrio 

financeiro, nomeadamente: 

• O Regime financeiro das autarquias Locais e das entidades intermunicipais aprovado pela lei nº 

73/2013, de 3 de setembro e respetivas alterações; 

• O Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro – Plano Oficial de Contabilidade das autarquias 

Locais e suas alterações; 

• A lei nº 7-A/2016, de 30 de março – Orçamento de Estado de 2016 e suas alterações; 

• A lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – Lei dos compromissos e pagamentos em atraso e o Decreto-

Lei nº 127/2012, de 21 de junho que a regula e suas alterações; 

 

A Junta de Freguesia de Arroios cumpre com todos estes requisitos e não apresenta endividamento à data 

31/12/2019.  
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

No ano de 2019 foram realizadas 7 sessões da Assembleia de Freguesia de Arroios, 4 sessões ordinárias 

e 3 sessões extraordinárias, bem como uma reunião da Comissão de Bem Estar Animal. 

 

RECURSOS HUMANOS 

O mapa de pessoal a 31 de dezembro previa o total de 202 postos de trabalho, representado por 119 postos 

de trabalho ocupados em regime de funções públicas por tempo indeterminado, 79 postos livres e 4 postos 

de trabalho cativos. Em complemento aos postos supracitados, acrescem 7 membros do executivo e 72 

prestadores de serviço. 

 

 

Gráfico 1 

 

Dos 119 funcionários 65 são do sexo masculino e 54 do sexo feminino, verificando-se uma taxa de 

feminização de 45,38% (conforme gráfico 2). 
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Gráfico 2 

 

Segundo o escalão etário dos 119 funcionários, o maior número de trabalhadores tem entre 55 e 59 anos, 

registando-se o nível etário médio em 49,94 anos. O trabalhador mais novo tem 21 anos e o mais velho 74, 

resultando um leque etário de 3,52, ou seja, o trabalhador mais velho tem mais do triplo da idade do 

trabalhador mais novo. 

 

 

A taxa de envelhecimento, considerando o total de trabalhadores com mais de 55 anos é de 41,18%. 

 

 

O índice de tecnicidade traduz-se pela percentagem de trabalhadores em cargos e carreiras que exigem 

habilitação de ensino superior. A Junta de Freguesia tem uma taxa de índice de tecnicidade de 24,37%, 

sendo que dos 29 trabalhadores com Licenciatura/Mestrado, 9 são do sexo masculino e 20 do sexo 

feminino. 

 

 

O absentismo é a falta ou ausência sistemática do local de trabalho, definida pelo Código do Trabalho, 

como a “ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o período normal 

de trabalho diário”. 

A taxa de absentismo é calculada pelo coeficiente do número total de dias de ausências de todos os 

trabalhadores (não incluindo férias) e o total de dias potenciais de trabalho (dias úteis do ano x total de 

trabalhadores).  Verifica-se que o absentismo durante o ano de 2019 foi de 10,65%. 
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taxa de absentismo 

(%) 

Total de dias de ausência de todos os 

trabalhadores (não incluindo férias) X 

100 
 

3195 
x100 10,65 

Total de dias potenciais de trabalho (=dias 

úteis do ano x total de trabalhadores) 
 

29988 

 

1. REMUNERAÇÕES E ENCARGOS  

A Junta de Freguesia de Arroios no ano de 2019 apresentou um encargo com recursos humanos no valor 

de 2.670.436,91 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e seis euros e noventa e um 

cêntimos).  

O valor mais elevado foi referente às remunerações no valor de 1.459.556,27 (um milhão, quatrocentos e 

cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis euros e vinte e sete cêntimos), onde se incluem as 

remunerações base, subsídio de férias, subsídio de natal, remunerações pagas em doença, pensão 

provisória de aposentação e compensação para encargos.  

 

Em segundo lugar, registou-se o valor pago em prestações sociais, de 439.040,96 (quatrocentos e trinta e 

nove mil e quarenta euros e noventa e seis cêntimos), onde se incluem os encargos com a segurança 

social, caixa geral de aposentações, capitação (ADSE), abono de família e bonificação por deficiência.  

 

Em terceiro lugar verificou-se o valor dos abonos a prestadores de serviço no valor de 384.891,01 (trezentos 

e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e um euros e um cêntimo), conforme gráfico 3. 

 

Gráfico 3 

 

Remunerações

Despesas de representação

Prestações Sociais

Trabalho suplementar

Trabalho noturno

Risco, penosidade e insalubridade

Subsidio de turno

Abono para falhas

Subsidio de refeição

Outros

Liberais

Total

1 459 556,27 €

9 926,75 €

439 040,96 €

176 309,20 €

23 193,57 €

27 160,55 €

6 488,68 €

10 242,84 €

133 408,80 €

217,28 €

384 891,01 €

2 670 435,91 €
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2. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

A alínea d) do nº 1 do art.º 71º da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas determina que um dos 

deveres do empregador público é: “contribuir para a elevação do nível de produtividade do trabalhador, 

nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional”, acrescentando o nº 2 deste normativo que “o 

empregador público deve proporcionar ao trabalhador ações de formação profissional adequadas à sua 

qualificação”. 

 

Nas taxas de participação em ações de formação, tempo investido e investimento em formação, verifica-se 

uma taxa baixa, respetivamente 16,81%; 0,16% e 0,08%, esta última salvaguardada pela formação 

promovida pela Câmara Municipal de Lisboa que não acarreta custos para a Junta. Porém é um dos 

marcadores que deve ser revisto para o ano 2020. 

 

3. H IGIENE E SEGURANÇA  

A avaliação de riscos representa o compromisso do empregador, para a melhoria contínua da área de 

segurança e saúde nos locais de trabalho, permitindo: determinar os níveis de risco; eleger as prioridades 

de atuação; estabelecer medidas preventivas e/ou corretivas; verificar a funcionalidade das medidas já 

existentes e detetar as necessidades de formação dos trabalhadores. 

 

A Junta de Freguesia de Arroios apresentou no ano de 2019, uma taxa de incidência de acidentes de 

trabalho de 11%. Sendo uma taxa baixa verificou-se que aumentou para mais do dobro o número de 

acidentes que ocorreram em 2018 que foi de 4%. 

 

No âmbito da Medicina e Saúde no Trabalho foram desenvolvidos os planos de consultas e exames 

médicos exigidos (todos os anos para quem tem mais de 50 anos e de dois em dois anos para os restantes), 

apresentando uma taxa de saúde ocupacional de 49%, significando que metade dos funcionários foram 

pelo menos uma vez à consulta de medicina no trabalho. A entidade que prestou este serviço foi a 

Medicisforma, Lda. e acarretou um custo de 1.710,00€. 

 

4. MAPAS COMPARATIVOS –  ORÇAMENTO RECURSOS HUMANOS 2017,  2018  E 2019 

No período compreendido entre 01.06.2018 e 15.09.2018 registou-se a admissão de 64 trabalhadores, na 

sequência da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, com contrato de trabalho por tempo indeterminado em 

funções públicas, ficando concluído em 2019 com a entrada de 3 trabalhadores em 01.06.2019. 

 

Os custos com pessoal no ano de 2018 aumentaram em 9,56% relativamente ao ano de 2017, não tendo 

sido um aumento considerável, devido aos seguintes fatores:  
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1) Entrada fracionada em 2018 de 64 trabalhadores, respetivamente 27 em 01.06.2018, 29 em 

10.07.2018 e 8 em 11.09.2018; 

2) Abonos pagos em duodécimos, respetivamente subsídio de férias e subsídio de natal, passando 

para 100% apenas em 2019.   

 

A visibilidade da diferença de investimento em recursos humanos confirma-se em 2019 com um 

aumento de 26,45% em comparação ao ano de 2017. 

 

 

5. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS  

No mandato autárquico de 2013-2017, teve início um processo de descentralização entre autarquias locais, 

através da Reorganização Administrativa de Lisboa, aprovada pela Lei n.º 56/2012, de 8 de novembro, que 

culminou com a constituição de novos órgãos autárquicos ao nível das freguesias e com o aumento de 

novas competências próprias por parte das mesmas. 

 

A par da descentralização foram delegadas pelo Município de Lisboa às Freguesias por via da celebração 

de contratos interadministrativos de delegação de competências (CDC’s), que visam estabelecer relações 

de cooperação assente na otimização da utilização das Infraestruturas e recursos ao nível da higiene 

urbana. 

 

Não existindo técnicos contratados em número suficiente, com a formação especifica para as necessidades 

exigidas para a área, foi contemplado na primeira revisão do Mapa de Pessoal em 2019 o número de postos 

de trabalho necessários.  

 

Total de 2017; 
1.191.989.24€

21,33%

Total de 2018; 
1.726.962,17€

30,89%

Total 2019
2.670.435,91€

47,78%

COMPARATIVO ORÇAMENTO RH 2017/2018/2019

Total 2017 Total 2018 Total 2019
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Foi aberto Procedimento Concursal Comum para 55 Assistentes Operacionais com Contrato a Termo Certo 

para um período de 18 meses. Após decorridos os prazos para apresentação de candidaturas e antes da 

notificação aos candidatos de admitidos e excluídos, decidiu o Executivo anular o referido Procedimento e 

proceder à abertura de Procedimento Concursal Comum para 55 Assistentes Operacionais com Contrato 

a Tempo Indeterminado, publicado em Diário da República DR II em 05.12.2019. 

 

Considerando a não existência de técnicos contratados para fazer face às competências já assumidas, teve 

a Junta de proceder ao reforço imediato de recursos humanos, sendo necessário a aquisição de 

prestadores de serviços, na modalidade de ajuste direto, regime simplificado.  

 

A secção de Recursos Humanos, procedeu à recolha de candidaturas espontâneas para esta área 

realizando as respetivas entrevistas profissionais. Foram realizados pela secção de Compras e Contratação 

Pública, 33 contratos de ajuste direto, regime simplificado. 

 

Os prestadores de serviços foram informados da abertura do procedimento concursal para poderem 

concorrer e proceder à sua integração de acordo com os requisitos do referido procedimento, mantendo-

se as diretrizes para o novo procedimento a tempo indeterminado. 

 

Todos os prestadores de serviços da secção da Higiene Urbana, em regime de prestação de serviços, 

concorreram ao procedimento concursal, os quais cumprindo os requisitos do referido procedimento, 

estarão admitidos e a prestar provas. Mediante o resultado mínimo exigido serão integrados no Mapa de 

Pessoal da Junta. 

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

 

A Secção de Compras e Contratação pública exerce todos os procedimentos com vista à contratação de 

bens, serviços ou empreitadas, cabendo-lhe a devida adequação dos mesmos, de acordo com os 

pressupostos no Código dos Contratos Públicos “Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 111-B/ 2017, de 31 de agosto e demais legislação aplicável. 

 

Na legenda abaixo indicada, encontram-se descritas as siglas usadas referente aos tipos de contratação, 

para que seja possível a leitura e análise dos resultados apresentados. 
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Tipos de Contratação 

ADRS Ajuste Direto Regime Simplificado 

ADRG Ajuste Direto Regime Geral 

CPREV Consulta Prévia 

CPUB Concurso Público 

AQS Aquisição de Serviços 

AQB Aquisição de Bens 

EMP Empreitada de Obras Públicas 

LBM Locação de Bens Móveis 

CSP Concessão de Serviços Públicos 

 

No ano de 2017 a redação do código dos contratos públicos em vigor era o DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 

e os tipos de contratação tinham os seguintes limiares de despesa: 

 

• Ajuste Direto Regime Simplificado; 

o Aquisição de bens e Serviços de valor inferior a 5.000,00€; 

• Ajuste Direto Regime Geral; 

o Aquisição de Bens e Serviços de valor entre 5.000,00€ e 75.000,00€; 

o Empreitadas de Obras Públicas de valor inferior a 150.000,00€; 

• Concursos Públicos 

o Aquisição de Bens e serviços de valor superior a 75.000,00€; 

o Empreitadas de obras públicas de valor superior a 150.000,00€; 
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O Concurso público para empreitada de construção de um elevador de acesso pedonal no Mercado do 

Forno do Tijolo, na freguesia de Arroios, em Lisboa, com o objetivo de ultrapassar a diferença de cotas 

entre o mercado e a Rua Damasceno Monteiro, com o preço base de 202.358,93€ (duzentos e dois mil 

trezentos e cinquenta e oito euros e noventa e três cêntimos), foi lançado no ano de 2017 e não obteve 

qualquer proposta. 

 

Do restante mapa, podemos analisar que o tipo de contratação mais utilizado no ano de 2017 foi o ajuste 

direto regime simplificado, facto esse, justificado pelo valor da maioria das aquisições ser abaixo dos 

5.000,00€ e de caracter imprevisível, não sendo assim possível a sua planificação de forma antecipada. 

Os ajustes diretos representam na sua grande maioria, contratos de prestação de serviços, e projetos 

anuais previamente planificados. 

 

Com a entrada em vigor a 1 de janeiro de 2018 da nova redação do Código dos Contratos Públicos, DL n.º 

111-B/2017 de 31 de agosto, o Legislador aplica novos limiares de despesa e cria um procedimento novo, 

nomeadamente a Consulta prévia. 

 

Com esta alteração passaram a existir os seguintes tipos de contratação e os consequentes limiares de 

despesa: 

• Ajuste Direto Regime Simplificado; 

o Aquisição de bens e Serviços de valor inferior a 5.000,00€; 

o Empreitadas de Obras Públicas de valor inferior a 10.000,00€ 

• Ajuste Direto Regime Geral; 
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o Aquisição de Bens e Serviços de valor entre 5.000,00€ e 20.000,00€; 

o Empreitadas de Obras Públicas de valor entre 10.000,00€ e 30.000,00€; 

• Consulta Prévia 

o Aquisição de Bens e Serviços de valor entre 20.000,00€ e 75.000,00€; 

o Empreitadas de Obras Públicas de valor entre 30.000,00€ e 150.000,00€; 

• Concursos Públicos 

o Aquisição de Bens e serviços de valor superior a 75.000,00€; 

o Empreitadas de obras públicas de valor superior a 150.000,00€. 

 

 

 

Em 2018, apesar da predominância do Ajuste Direto Simplificado e da manutenção da quantidade de 

Ajustes Diretos, existiu um acréscimo dos procedimentos por Consulta Prévia, que naturalmente decorre 

da imposição da lei em relação às alterações dos limiares de despesa indicados na nova redação do CCP. 
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No ano de 2019, e de acordo com o acréscimo de Contratos de Delegação de Competências, assinados 

entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa, em várias matérias, aliando-se à intenção do 

Executivo de submeter à concorrência o maior número de procedimentos, verifica-se um acréscimo de 

Concursos Públicos, onde destacamos a aquisição de viaturas para a Secção de Higiene Urbana, e 

Empreitadas de reabilitação do Espaço Público. 

 

Foram lançados também 2 procedimentos novos, nomeadamente, um de Locação de bens referente ao 

aluguer operacional de fotocopiadoras, e uma concessão de serviços públicos, ou seja, a exploração de 

um quiosque sito no Jardim Constantino.   

 

Igualmente neste ano, foram lançados 3 concursos públicos, nomeadamente duas empreitadas e uma 

aquisição de serviços, que foram alvo de revogação por parte do Executivo, duas por não terem sido 

apresentadas propostas dentro do prazo legal, e a restante por motivos de exclusão dos interessados por 

não apresentarem a documentação em conformidade. 

 

Em suma, poder-se-á concluir, que no triénio de 2017-2019, a evolução da contratação pública na Junta 

de Freguesia de Arroios, assumiu um crescimento idêntico à própria instituição, em relação ao assumir 

responsabilidades outrora centralizadas na CML e que cada vez mais contribuem para uma Administração 

Pública local, forte, coesa e sobretudo de proximidade para com os fregueses.  
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 ATENDIMENTO 

 

A Secção de Relação com o Cidadão, doravante denominada pelas iniciais, SRCC, é dentro do universo 

Junta, um dos serviços mais próximo do cidadão e, portanto, assume uma responsabilidade acrescida no 

quotidiano dos fregueses. O projeto de organização da secção assegura atualmente o atendimento e todas 

as atribuições que lhe estão acometidas em 4 locais, específicos: 

• Polo Anjos, que engloba também a Secretaria da Piscina,  

• Pólo de S. Jorge de Arroios,  

• Pólo da Pena  

• Posto CTT 

 

Os serviços prestados nos Pólos de Atendimento destinam-se a toda a população residente e comerciantes 

estabelecidos na freguesia de Arroios. Estes poderão ser efetuados, à exceção do Licenciamento de 

estabelecimentos/lojas e as inscrições para as aulas de natação em que os serviços apenas se encontram 

no Polo dos Anjos, em qualquer um dos Polos de Atendimento ao público. 

 

Tendo em conta que a Freguesia de Arroios é multicultural, o serviço de atendimento geral centra-se 

maioritariamente na emissão de pedidos de atestados de residência, para fins de legalização no território 

português, para inscrições no Centro de Saúde, para serem presentes em Entidades Bancárias, Finanças 

e para outros efeitos. O gráfico em infra indica o número total de documentos emitidos, atestados de 

residência, pelo serviço de Atendimento Geral durante o ano de 2019 para diversas finalidades, tais como: 

Atestados de residência; Atestados de residência com Agregado Familiar; Atestados de União de Facto, 

Prova de Vida, Atestados de Situação Económica e Atestados para Benefícios Sociais (passe social Carris/ 

Metro). 
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 Gráfico 1 

 

1. PÓLOS DE ATENDIMENTO DOS ANJOS, PENA E S. JORGE DE ARROIOS 

 

No atendimento geral dos Pólos encontram-se os seguintes serviços: 

• Licenciamento de estabelecimentos/lojas; 

• Pagamentos de mercados; 

• Licenciamento de animais perigosos e potencialmente perigoso (canídeos), 

• Enquanto ponto de contacto com os detentores de animais de companhia, as Juntas de 

Freguesia, no âmbito do SIAC, recolhem e enviam ao SIAC: 

        - Declarações de cedência no caso de alteração de detentor/ propriedade do animal; 

        - Informação referente às comunicações de alteração de alojamento do detentor e/ou do 

animal. 

        - Informação do desaparecimento/reaparecimento. 

        - Informação referente à morte do animal. 

• Emissão de atestados de residência; 

• Certificação de Fotocópias; 

• Inscrições e pagamentos de atividades (culturais, atividades tempos livres, etc); 

• Inscrições para Apoio Social, Aconselhamento Jurídico; 

• Recenseamento Eleitoral: apenas para Cidadãos da União Europeia e de Estrangeiros 

Residentes na freguesia; 

• Inscrição para as aulas de natação na Piscina da Academia Militar, pagamentos e todas as 

atividades relacionadas. 
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Atendimento - Valores totais 2019 

     

 
Anjos Pena S.Jorge Total 

Atestados e Requerimentos 13669 3888 7921 25478 

Levantamento de atestados 9503 1972 4440 15915 

Informações diversas e telefone 1596 4471 2155 8222 

Atividades (inscrições/pagamentos) 998 926 612 2536 

Ação Social e Consultas Médicas 371 839 612 1822 

Licenciamento 1512 33 3 1548 

Inscrições Piscina 1151 0 17 1168 

Procura outros serviços 213 220 674 1107 

Recebimentos Mercados e Licenciamento 152 0 341 493 

Cartões 367 1 110 478 

Canídeos/Gatídeos 87 81 197 365 

Cancelamento de inscrições 250 0 6 256 

Regime Livre Diário 23 3 77 103 

Recebimentos de Mensalidades 33 7 0 40 

Total 29925 12441 17165 59531 

 

2. POSTO DE CTT NO MERCADO FORNO DO TIJOLO 

 

O Posto CTT é um serviço gerido pela autarquia de Arroios e que foi criado em parceria com os CTT em 

fevereiro de 2016 por forma a suprir a necessidade de atendimento de serviços postais nesta zona da 

cidade na sequência de múltiplos encerramentos de estações dos CTT por parte da empresa e chegar a 

população de mais idade. O Posto contribui para um melhor serviço público e proximidade com a 

comunidade envolvente. 

Em janeiro de 2017, e na sequência do crescente afluxo do número de clientes, o Posto CTT mudou de 

instalações para umas maiores situadas na nave central do mercado do Forno do Tijolo, ocupando as lojas 

16, 17 e 18. Passou também, nesta altura, a dispor de um segundo balcão de atendimento, permitindo 

desta forma uma maior capacidade de resposta e a consequente fluidez de clientes.  

Atualmente a procura dos serviços do Posto continua a ser uma constante, o que não só é um estímulo 

para toda a equipa que o compõe, mas também um fator importante e a ter em conta na valorização 

estratégica deste serviço, não só por parte da autarquia, mas também do seu parceiro neste projeto: os 

CTT. 
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É um ponto de atendimento onde os clientes podem aceder à generalidade dos produtos e serviços postais 

comercializados pelos CTT, os quais se elencam na lista abaixo: 

Correio e Encomendas. 

Aceitação Clientes Contratuais. 

Aviso – Correspondência, encomendas e expresso. 

Correio - Azul, internacional, normal, registado e verde. 

Embalagens postais, saquetas almofadadas e selos. 

Expresso - 10 22; 13 19 48; ponto de entrega (receber encomendas); pré-comprados.  

Expresso Internacional - EMS Economy e EMS Internacional. 

Produtos Filatélicos. 

Serviço SIGA - Com a solução SIGA, pode solicitar o encaminhamento do seu correio avisado para 

outra Loja CTT ou morada que mais lhe convier. 

Finanças e Pagamentos: 

Envio de vales – Internacionais e Nacionais. 

Pagamento de Coimas, faturas, impostos, portagens e vales. 

 

Outros Serviços: 

Bilhetes para Espetáculos. 

Carregamento de Telemóveis. 

Carregamento de títulos de transporte. 

 

No quadro em infra é apresentada a evolução dos vales pagos e cobranças recebidas ao longo do ano 

2019 do posto. 
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https://www.ctt.pt/correio-e-encomendas/enviar-correio/opcoes-de-envio/correio-azul.html
https://www.ctt.pt/correio-e-encomendas/receber-correio/servicos-de-conveniencia/siga.html
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Por último é apresentada também a evolução anual das comissões de tráfego e de notas de encomenda 

ao longo do ano 2019: 

 

NOTA: 

1. As comissões de tráfego referem-se ao valor mensal que os CTT pagam à Junta pela prestação do 

serviço e refletem a dinâmica do Posto. 

2. As notas de encomenda referem-se aos produtos postais adquiridos pela Junta para venda no Posto. Em 

abril de 2019, o Posto passou a ter gestão de stocks e venda no sistema informático dos CTT, deixando 

assim de ser necessário elaborar notas de encomenda aos CTT. 

 

A Junta de Freguesia de Arroios tem como objetivo uma maior proximidade aos fregueses tentando ir 

sempre de encontro às necessidades destes.  Assim, a Secção de Relação com o Cidadão assume uma 

posição na primeira linha da estrutura organizacional da Junta de Freguesia. Esta posição reflete a sua 

importância no seguinte objetivo organizacional: 

 

- Atendimento personalizado e próximo, dotado com os elementos necessários para o desempenho eficaz 

das funções e neste âmbito proceder à organização dos serviços por forma a permitir uma resposta eficaz 

e em tempo útil às múltiplas solicitações inseridas na esfera da sua competência. São facultadas 

informações, esclarecimentos, possibilitando a obtenção de documentos e procedendo a diversos tipos de 

registo e permissões. 

 

Este objetivo organizacional está assente no princípio de manutenção da qualidade do serviço público que 

é atualmente prestado, visando sempre uma melhoria global e contínua. 
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HIGIENE URBANA 

 

A reorganização administrativa da cidade de Lisboa, consagrada na Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro, 

trouxe a atribuição de novas competências às Freguesias, através do Auto de Efetivação da Transferência 

da Competência n. 1/JFARR/2014, de 10 de março, nomeadamente no que respeita a assegurar a limpeza 

das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, sendo que estas atividades saíram da área de 

intervenção do Município de Lisboa, que por sua vez ficou com as competências relativas à remoção de 

resíduos, gestão dos equipamentos para deposição de resíduos e varredura e lavagem mecânicas das vias 

estruturantes com equipamento de grande capacidade.  

 

Em 2019 foram celebrados dois contratos entre o Município de Lisboa e a Junta de Freguesia de Arroios: 

Contrato de Delegação de Competências (CDC) e Contrato Interadministrativos de Cooperação (CIC). 

 

O CDC foi celebrado entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Arroios, no dia 9 de maio de 2019, e 

reporta à proposta n.º 004/CM/2019 – “Celebração de Contratos de Delegação de Competências entre o 

Município de Lisboa e as 24 Freguesias de Lisboa, bem como aprovar a respetiva Minuta de Contrato”, 

aprovada em Assembleia Municipal no dia 19 de fevereiro de 2019, passando a deliberação com o n.º 

70/AML/2019, com publicação em Boletim Municipal (2º Suplemento ao BM nº 1311, de 4 de Abril). 

 

De acordo com a cláusula segunda do CDC, o Município de Lisboa delega na Freguesia de Arroios a 

competência para recolha de resíduos indevidamente depositados junto de ecopontos de superfície, 

ecopontos subterrâneos e vidrões. 

 

O CIC foi celebrado entre o Município de Lisboa e a Freguesia de Arroios, no dia 9 de maio de 2019, e 

reporta à proposta n.º 003/CM/2019 – “Celebração de Contratos Interadministrativos de Cooperação e das 

respetivas minutas, bem como aprovar o apoio financeiro, nos termos da proposta”, aprovada em 

Assembleia Municipal no dia 19 de fevereiro de 2019, passando a deliberação com o n.º 72/CM/2019, com 

publicação em Boletim Municipal (2º Suplemento ao BM nº 1311, de 4 de Abril). 

 

De acordo com a cláusula primeira do CIC, o Município de Lisboa delega na Freguesia de Arroios a 

competência para garantir uma gestão assente na otimização da utilização das infraestruturas e recursos, 

ao nível da higiene urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos da freguesia. 
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Com as delegações de competências atribuídas pelo Município, a Secção de Higiene Urbana da Junta de 

Freguesia de Arroios, tem à sua responsabilidade as seguintes tarefas: 

➢ Varreduras; 

➢ Recolha do lixo das papeleiras; 

➢ Lavagens de ruas; 

➢ Limpeza das sarjetas e sumidouros; 

➢ Recolha dos resíduos à volta dos ecopontos; 

➢ Deservagem; 

➢ Sanitários e balneários públicos; 

➢ Apoio às limpezas de eventos/atividades afetas ou não à Junta de Freguesia. 

 

A Freguesia encontra-se dividida por 44 cantões, tendo dois Postos de Limpeza a funcionar (Largo do 

Mastro e Aquiles Monteverde), destes 44 cantões, 18 são da responsabilidade do Posto de Limpeza do 

Largo do Mastro e os restantes 26 do Posto de Limpeza Aquiles Monteverde. 

 

As varreduras e as lavagens são das principais tarefas realizadas pelos nossos trabalhadores, pois são 

estas que tornam as ruas da freguesia mais limpas e higienizadas, de forma a não comprometer a saúde 

pública. Com o aumento das equipas em termos humanos e da aquisição de equipamentos, é notório o 

aumento do trabalho realizado a todos os níveis. 

 

No caso das varreduras, o gráfico demonstra um aumento mensal de cantões varridos, pois neste momento 

é possível ter um colaborador por cantão, logo, um cantão é varrido 2 vezes por dia (manhã e tarde), 

aumentando os níveis de limpeza. 
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Nas varreduras está incluído também o despejo das papeleiras e em alguns casos a apanha dos dejetos 

caninos, pois já existe um motocão para esse efeito, mas pouco para percorrer a freguesia que tem uma 

área total de cerca de 2,13 Km2. É importante ainda referir que após a deservagem nos passeios, os 

trabalhadores afetos à varredura e em coordenação com os colegas, acompanham esse trabalho para 

recolher todas as ervas que vão sendo cortadas para manter as ruas limpas. 

 

Foram também adquiridas duas varredouras mecânicas em 2019 que estão em fase final de legalização 

para posterior entrega, sendo uma para cada Posto de Limpeza, com um custo total de 190.379,40 €. 

 

Estas vão dar apoio aos cantoneiros nas limpezas das ruas, poupando tempo na recolha de certos resíduos 

espalhados na via pública, sendo muito eficientes na altura da queda das folhas, visto ser um período 

bastante crítico devido às imensas árvores espalhadas pela cidade. Aliando ainda o vento e a chuva, a 

cidade fica com as vias públicas cobertas de folhas, tornando-se bastante perigoso para os cidadãos, pois 

o piso fica bastante escorregadio. Com as varredouras a circular, a recolha das folhas torna-se mais eficaz, 

pois é mais rápida e consegue num período curto, recolher um maior número de folhas do que se for 

manualmente. É um equipamento também importante e pode ser utilizado em sintonia com viaturas 

elétricas de lavagem. 

 

Foram adquiridos, em 2019, 45 carrinhos de varredura, com um custo total de €22.140,00. A aquisição 

destes carrinhos, permitiu que fosse distribuído um por cada cantão (sobrou um de apoio) elevando as 

varreduras manuais a um nível de produtividade mais elevado, conseguindo-se varrer o mesmo cantão 

duas vezes por dia. 

 

Estes foram distribuídos da seguinte forma: 

• 26 para o Posto de Limpeza Aquiles Monteverde; 

• 19 para o Posto de Limpeza do Largo do Mastro. 

 

As lavagens das ruas são tão importantes como as varreduras, pois fazem uma limpeza mais aprofundada, 

o que não se consegue recolher com o serviço de varredura (detritos/resíduos mais pequenos) ou limpar 

os líquidos derramados na via pública que por vezes deixam cheiros e/ou tornam os pisos sujos e 

escorregadios, são limpos com estas lavagens. Este serviço é efetuado durante a noite, pois há menos 

circulação de pessoas e veículos, sendo mais fácil de realizar o trabalho de forma dinâmica e produtiva. 
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Este serviço é constituído por seis equipas de duas pessoas, estando três em cada Posto de Limpeza. 

Cada equipa tem um “carrinho de lavagem” que contempla as mangueiras, os acessórios das lavagens e 

todo o equipamento de sinalização de segurança para os nossos trabalhadores. 

 

A água utilizada para estas lavagens, provêm das bocas-de-incêndio, onde por vezes existem problemas 

por estarem obsoletas, partindo-se quando se estão a abrir ou a fechar, por mais cuidados que se tenham. 

Quando não é possível realizar lavagens devido às condições climatéricas adversas, opta-se pela limpeza 

das sarjetas e sumidouros existentes. Existe situações em que não é possível concretizar esta operação, 

logo, identifica-se o local e informa-se o Departamento de Saneamento da Câmara para proceder à 

desobstrução. 

 

Existe ainda uma lavagem semanal que é designada de “lavagem de recantos”, que consiste em efetuar 

as lavagens nos sítios mais críticos da freguesia, nomeadamente onde pernoitam os sem-abrigo ou os 

locais onde se alimentam.  Esta lavagem é das mais importantes e por isso mais regular, para nesses locais 

mais críticos, não seja colocada em causa a saúde pública. Por vezes existe a necessidade de ser realizada 

mais do que uma vez por semana. 

 

Foram adquiridos oito carrinhos no valor total de 4.723,20 € e distribuídos da seguinte forma: 

• 5 para o Posto de Limpeza Aquiles Monteverde; 

• 3 para o Posto de Limpeza do Largo do Mastro. 

 

Estes carrinhos dão apoio às lavagens de rua, sendo estas realizadas no período noturno, pois é altura em 

que há menos movimento, tanto de veículos como de pessoas, facilitando o trabalho aos nossos 

trabalhadores e diminuindo as reclamações. 
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Foram adquiridos veículos de pequeno porte para realização de lavagens urgentes na via pública, bem 

como para várias situações que ocorrem diariamente. As duas viaturas elétricas (uma para cada Posto de 

Limpeza) adquiridas pela Junta de Freguesia, tiveram um custo total de €96.186,00 (noventa e seis mil, 

cento e oitenta e seis euros), tendo sido entregues no dia 7 de janeiro do corrente ano.  

 

São veículos de pequeno porte, 100% elétricos e dotados com um sistema de lavagem de alta pressão. 

Dão apoio nas lavagens de recantos que é realizada todas as sextas-feiras nas seguintes ruas: 

• Jardim Constantino; 

• Rua Alves Torgo (Igreja de Arroios - arcadas); 

• Rua António Pedro Nº 111; 

• Rua Francisco Ribeiro Ribeirinho (traseiras Banco Portugal); 

• Av. Almirante Reis nº 52, 52 A, 72, 76, 76 B, 83 e 89; 

• Rua Palmira N.º 60; 

• Regueirão dos Anjos (em particular, em frente ao n. 27); 

• Arcadas do Mercado do Forno do Tijolo; 

• Praça Olegário Mariano (junto ao mural). 

 

Devido à sua dimensão, conseguem ser usados também em pequenos arruamentos onde os veículos 

normais não conseguem chegar, facilitando as lavagens nesses locais. É de salientar que sendo veículos 

elétricos, estes não produzem ruido ao transitar, assim, é importante para não importunar os moradores da 

Freguesia, nomeadamente nestes locais mais pequenos e pacatos. 

 

Realizam ainda lavagens onde normalmente os sem abrigo costumam pernoitar, locais com maus odores 

e deslocam-se por vezes a pequenos acidentes na via pública para limpeza. 

 

Um equipamento pequeno, mas versátil, sendo muito útil para a Secção da Higiene Urbana na 

limpeza/lavagens das vias públicas. 

 

Foram ainda adquiridos dois motocães, um para cada Posto de Limpeza, com um custo total de €46.770,75, 

servindo para limpar os dejetos caninos que estão espalhados na via pública. Estas motos tipo “Scooters”, 

são muito importantes para manter os níveis de salubridade altos, são versáteis e podem circular em cima 

dos passeios, onde se encontra a maioria dos dejetos. 

 

A recolha dos resíduos à volta dos ecopontos é outra tarefa que está constantemente a realizar-se. É um 

problema comum a nível nacional e ao qual é difícil de combater pela falta de civismo da população que 
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não coloca os resíduos recicláveis nos ecopontos, com a agravante de colocarem os monos sem aviso 

prévio na via pública, tanto à volta dos ecopontos, como em qualquer ponto da freguesia. 

 

Para realizar este serviço, temos quatro equipas de duas pessoas durante o dia, estando duas em cada 

Posto de Limpeza e no turno da noite os trabalhadores que efetuam este serviço (uma equipa em cada 

Posto), ainda dão apoio às lavagens nas deslocações para locais que fiquem afastados dos Postos de 

Limpeza. Foram estabelecido percursos específicos para a recolha dos resíduos, onde se encontram os 

ecopontos, vidrões e ecoboxs e para além desta tarefa que é da nossa competência, ainda recolhemos os 

monos que se encontram espalhados pela freguesia, deixados ao abandono em qualquer lugar da via 

pública. 

 

Foram adquiridas, em 2019, viaturas para reforço da recolha de resíduos à volta dos ecopontos. Para fazer 

face a este serviço, a Seção de Higiene Urbana tinha em sua posse duas carrinhas de caixa aberta, estando 

distribuídas pelos Postos de Limpeza, em que uma das viaturas revelava uma capacidade de carga muito 

reduzida, levando a que o serviço não tivesse a eficácia desejada. 

 

Assim, e com o objetivo de melhorar de modo a fazer cumprir o CDC, o Executivo realizou um procedimento 

de aquisição na modalidade de Concurso Público para aquisição de novas viaturas, onde estavam 

contempladas três carrinhas de sete lugares, com uma capacidade de carga mais ampla. 

 

Após a adjudicação num valor total de 110.305,17€ (cento e dez mil, trezentos e cinco euros e dezassete 

cêntimos), estas foram entregues no dia 23 de dezembro, estando uma alocada ao Posto de Limpeza do 

Largo do Mastro e outras 2 ao Posto de Limpeza de Aquiles Monteverde. 

 

Estas viaturas representam uma mais-valia para o trabalho, pois com o volume de carga que dispõem, 

conseguem recolher mais resíduos sem terem que se deslocar tantas vezes aos centros de receção, podem 

transportar mais trabalhadores, contribuindo assim para uma rápida limpeza do espaço público. De salientar 

que, todos os resíduos recolhidos pelas nossas viaturas, são encaminhados para os centros de receção do 

Município de Lisboa, onde são separados e depositados em contentores próprios. 

 

Os esforços realizados pelo Executivo da Junta de Freguesia de Arroios, nos reforços dos meios técnicos 

e humanos, tem-se traduzido em resultados muito positivos em todos os aspetos, nomeadamente na 

diminuição das reclamações, de resíduos ao redor dos ecopontos e nas vias públicas. 
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A deservagem das ruas é realizada por dois trabalhadores, onde um desbasta com a roçadora elétrica e o 

outro acompanha com uma proteção de madeira, para garantir a segurança das pessoas e dos veículos, 

da projeção de partículas. Temos duas equipas em cada Posto de Limpeza para esse efeito e é realizada 

sempre que se justifique. 

 

 

Verifica-se nos meses de verão um maior número de deservagens, podendo ser estranho, mas esta 

situação deve-se aos períodos de precipitação que ocorreram como também às lavagens efetuadas durante 

a noite. O clima tem muita influência, no crescimento desta vegetação e nos períodos de primavera e de 

verão, as plantas absorvem a água da chuva e das lavagens que fica infiltrada no meio das pedras, para 

posteriormente aproveitarem a luz solar e desenvolverem-se (fotossíntese). 

 

No outono e inverno, também se realizam menos deservagens, pois é impossível realizar esta tarefa 

quando ocorre precipitação, pois as máquinas são elétricas e não é conveniente apanharam água. É ainda 

difícil de realizar a deservagem, quando as ervas apresentam menos de 5 a 6 cm de altura, pois a roçadora 

não consegue cortá-las, estando a desperdiçar tempo e material. 

 

Os sanitários e os balneários públicos, são infraestruturas à responsabilidade da Junta de Freguesia e que 

estão identificadas da seguinte maneira: 

➢ Balneários do Largo do Mastro; 

➢ Balneários de Santa Bárbara; 

➢ Sanitários António Feijó; 

➢ Sanitários Campo Mártires da Pátria; 

➢ Sanitários Jardim Constantino; 

➢ Sanitários do Largo do Mastro; 
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➢ Sanitários de Santa Bárbara; 

➢ Sanitários Antero de Quental. 

 

Em termos de utilização dos sanitários e balneários públicos, registaram-se as afluências abaixo 

identificadas. 
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Ressalva-se a este propósito, a situação do sanitário da Rua Antero de Quental, ter estado encerrado desde 

o final de 2017, por motivos de obras, tendo reaberto no dia 16 de junho de 2019. Importa referir que, o 

Sanitário do Jardim Constantino esteve encerrado desde o dia 20 de agosto de 2019 até ao final do ano, 

por motivos que se prenderam com a obstrução dos ramais de saneamento, que implicou a intervenção da 

Brigada de Coletores do Município de Lisboa. 

 

Estas instalações são alvo de sucessivas verificações, através das quais a Junta de Freguesia assegura 

medidas de controlo periódicas, que passam quer pela medição dos valores da temperatura das águas 

quente, bem como a purga desse circuito e prevenção ao desenvolvimento de bactérias. 
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Em termos de ocorrências registadas no portal “Na minha rua LX”, as 434 situações reportadas e atribuídas 

à freguesia distribuem-se de acordo com a informação abaixo 

 

 

A Equipa da Higiene Urbana deu apoio à limpeza do espaço público sempre que houve eventos/atividades 

promovidas pela Junta de Freguesia, bem como, por outras Entidades Públicas ou Privadas. 

 

Para além das tarefas descritas, é importante salientar que o delineado em termos de objetivos no Plano 

de Atividades de 2019, foi possível concretizar 50% desses objetivos apresentados no início do ano. 

 

 Assim, enumera-se de seguida as medidas concretizadas durante o ano de 2019: 

1. Incremento de recursos humanos de forma a reforçar as atividades de varredura, limpeza de 

papeleiras, limpeza de sumidouros e sarjetas; 

2. Incremento das equipas que reforçam as atividades de recolha de resíduos excedentários em 

torno de ecopontos e de recolha de monos, sem prejuízo de se tratar de competência da CML; 

3. Adoção de metodologias ecológicas e eficientes, pela introdução de tecnologias que promovam 

as melhores condições de salubridade em espaço público, no universo das competências 

conferidas, com a aquisição de roçadoras elétricas para a monda; 

4. Aquisição de mais veículos para recolha de resíduos e monos, assim como aquisição de mais 

varredoras, veículos elétricos de aspiração de folhas; 

5. Reforço das equipas de lavagem de ruas. 

As restantes medidas que se seguem, foram concretizadas em parte ou não chegaram a ser: 

41%
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6. Aquisição de equipamentos de limpeza de TAG’s; 

7. Promoção da Arte Urbana, em colaboração com artistas locais e a GAU, em contraponto com os 

TAG’s que se pretende combater. Manter e melhorar os recursos adstritos a estes serviços, numa 

ótica de adequação dos equipamentos que caraterizam as intervenções desta natureza; 

8. Lançamento de grande campanha de sensibilização em matéria de comportamentos; 

9. Reforço de meios humanos em matéria de fiscalização; 

10. Requalificação total dos postos de higiene urbana. 

 

 

Em suma, conclui-se que foi um ano positivo para a Higiene Urbana, com um aumento significativo de 

meios humanos e técnicos, traduzindo-se em mais trabalho eficiente e produtivo, terminando o último 

trimestre com elogios recebidos dos fregueses de Arroios, ao trabalho desenvolvido pelos trabalhadores 

da Seção de Higiene Urbana da Junta de Freguesia de Arroios. 

 

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE  

 

1. ARROIOS CONSIGO  

O serviço do Arroios Consigo manteve-se em 2019, como resposta de transporte à população com mais 

de 55 anos de idade ou problemas de locomoção com funcionamento de 2ªa feira a 6ª feira entre 09h30 e 

as 17h00. 

 

Realizamos cerca de 700 pedidos de transporte, sendo que o destino mais solicitado foi ao nível dos 

serviços de saúde, em concreto para consultas em contexto hospitalar e tratamentos em Centros de 

Fisioterapia. Nestes pedidos está incluído o transporte que asseguramos à equipa de enfermagem dos 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ta
xa

 d
e 

ex
ec

u
çã

o
 %

Medidas Propostas

Taxa de Execução das Medidas Propostas



 

36 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Farmácia

Zero Desperdicio

Apoio Saúde Oral

Banco Alimentar

Isenção de ativividades

Psicologia

Valências do C+A utilizadas em 2019

Cuidados Continuados Integrados, integrada no Centro de Saúde dos Lóios, que no âmbito desta valência 

abrange a freguesia de Arroios. 

 

2. CARTÃO MAIS ARROIOS  

O cartão Mais Arroios continuou em 2019 a dar resposta a agregados familiares mais vulneráveis e em 

situação de carência económica da freguesia, prestando apoio com as seguintes respostas: 

• Consultas de Psicologia – consultas gratuitas disponíveis duas vezes por semana nas instalações 

do Polo da Pena; 

• Isenção no pagamento de todas as atividades/serviços promovidos pela JFA (passeios, piscina, 

praia campo infância, entre outros); 

• Banco Alimentar – distribuição mensal de cabazes com géneros alimentares; 

• Saúde Oral: parceria com a Clínica Santa Maria Madalena. Apoio totalmente gratuito; 

• Zero Desperdício - entrega de refeições confecionadas gratuitas provenientes da recolha diária 

em várias entidades, de 2ª a 6ª das 17h00 às 18h30; 

• Apoio de 50% do valor do gasto, suportado pelo utente, nos medicamentos comparticipados pelo 

SNS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizámos um total de 869 atendimentos sociais, traduzindo-se a maioria no pedido de atribuição do cartão 

mais arroios. No entanto, nem todos os pedidos tiveram continuidade devido a dois fatores: não reunir 

critérios para atribuição da respetiva resposta ou não apresentar a documentação obrigatória. 
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3. ARROIOS ARRANJA  

Desenvolvido em colaboração com o departamento de espaço público da Junta de Freguesia, esta resposta 

constituiu um apoio importante para a população sénior residente, uma vez que permitiu a execução de 

pequenas tarefas e intervenções na habitação, a população com mais de 55 anos, em situação de 

isolamento, com fraco enquadramento familiar e problema de mobilidade. A mão-de-obra é totalmente 

gratuita e em caso de necessidade de aquisição de material, a Junta de Freguesia assume esse encargo 

se o utente for beneficiário do cartão + arroios. Durante o ano de 2019 o projeto apenas esteve em 

funcionamento durante o primeiro trimestre com um total de 8 intervenções concluídas. O projeto esteve 

em suspenso nos restantes meses do ano devido a falta de recursos humanos disponíveis para a execução 

do mesmo. 

 

4. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS –  L ISBOA CENTRO  

A Junta de Freguesia de Arroios mantém-se como parceira no âmbito da Comissão Alargada. 

Paralelamente sempre que se justifica, é realizada uma intervenção conjunta, com as diferentes respostas 

disponibilizadas por cada entidade, de forma a garantir uma ação articulada e devidamente planeada, com 

o único objetivo de garantir que estas crianças e jovens não se encontrem em situação de risco ou perigo.  

 

5. COMISSÃO SOCIAL DA FREGUESIA DE ARROIOS –  CSFA 

Os quatro grupos de trabalho constituídos por diversas entidades parceiras da freguesia, reuniram-se 

periodicamente ao longo do ano 2019, com o objetivo de implementação de ações e/ou iniciativas nas 

diversas áreas de intervenção social. 
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1. Infância, Juventude e Prevenção – 3 reuniões realizadas 

2. Envelhecimento ativo, Segurança e Mobilidade – 9 reuniões e 3 atividades realizadas 

• (maio) - Projeto Saúde Mais Proximidade da SCML - Unidade Móvel – consultas e ações 

de sensibilização na área da nutrição e rastreio à osteoporose seguida de aula de movimento. 

• (julho) - Comemoração do Dia dos Avós (Jardim Constantino) com atividades inter 

geracionais, entre os idosos dos Centros de Dia de Arroios e as crianças das escolas da freguesia, 

integradas na CAF (Componente de Apoios à família) e PCI (Praia Campo Infância). A 

complementar realizou-se também a aula de movimento e rastreios sobre o cancro de pele e 

alcoolismo. 

• (outubro) – Comemoração do mês do idoso no Mercado de Culturas que contou com um 

lanche convívio entre vários idosos da freguesia, onde se incluiu uma aula experimental de 

biodanza. 

3. Vulneráveis – 3 reuniões realizadas 

4. Educação, Formação e Empregabilidade – 3 reuniões realizadas 

 No ano de 2019 estiveram formalizadas 41 entidades na Comissão Social de Freguesia de Arroios. 

 

6. ENVELHECIMENTO ATIVO 

No que respeita ao Programa de Envelhecimento Ativo e Saudável houve a introdução de uma nova 

disciplina – Expressão Dramática. 

 O plano curricular da Academia Sénior de Arroios contou com 26 disciplinas. 
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As inscrições estão abertas ao longo de todo o ano e que podem ser realizadas em qualquer pólo da Junta 

de Freguesia.   

 

7. ESPAÇOS DE INCLUSÃO 

Em 2019, a Junta de Freguesia deu continuidade à sua parceria com o Centro Paroquial da Igreja Nossa 

Senhora dos Anjos e o Centro de Apoio Social dos Anjos – CASA (SCML).  

Assim, manteve-se o pagamento de uma recompensa mensal simbólica a 4 utentes, que desempenharam 

funções no Jardim António Feijó, na área de jardinagem (dois utentes) e de limpeza nos sanitários públicos 

(dois utentes). 

 

8. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL  

Esta é uma resposta social, no âmbito das delegações da CML, que possibilita prestar um apoio financeiro 

à população em emergência social. No ano de 2019 foi atribuído um apoio a 18 agregados familiares, para 

pagamento de despesas consideradas básicas tais como habitação, eletricidade, água e gás e despesas 

de saúde.  

 

Para além destes agregados tivemos mais pedidos, que não foram concretizados por falta de apresentação 

de documentação ou por não se integrarem nos critérios definidos no respetivo regulamento. Reforçamos 

que no âmbito da avaliação processual, se o cálculo do Rendimento Per Capita mensal for inferior a 35% 
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da remuneração mensal garantida (ordenado mínimo), o agregado deverá ser encaminhado para o subsídio 

de carácter eventual da SCML.  

 

9. BALCÃO DE EMERGÊNCIA SOCIAL  

Esta pretende ser uma resposta disponibilizada para situações que ocorram fora dos dias de atendimento 

social e que necessitam de uma resposta imediata e sem marcação prévia. No decorrer do ano de 2019 

foram realizados 20 atendimentos de emergência social. Todos os casos foram, de imediato, 

diagnosticados e, sempre que justificável, encaminhados para as entidades competentes, com quem a 

Junta de Freguesia articula, em regime de estreita ligação, as diligências necessárias, possibilitando a estas 

dispor de toda a informação sobre o utente antes mesmo que este chegue à entidade destino.  

 

10. GABIP -  GABINETE DE APOIO A BAIRROS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA ALMIRANTE 

REIS  

 

O GABIP-AR foi um mecanismo de governança local que contou com a gestão técnica e financeira da 

Fundação Aga Khan – Portugal, financiamento direto da Câmara Municipal de Lisboa e colaboração na sua 

operacionalização da Junta de Freguesia de Arroios, tendo a sua dinamização recaído numa equipa técnica 

formada por técnicos destas 3 instituições. Este instrumento teve o seu término formal em outubro de 2019, 

ainda que diversos produtos tenham sido concluídos após esta data e outros estejam em perspetiva de 

finalização ao longo do primeiro semestre de 2020. 

 

O seu funcionamento consubstanciou-se na estruturação participada e execução do Plano de 

Desenvolvimento Local – Pena, Anjos e Almirante Reis, com 10 Medias desenvolvidas por consórcios de 

parceiros locais, em torno de 3 Eixos de intervenção. Apresenta-se abaixo um resumo do realizado no ano 

transato, sendo de notar que alguns projetos terminaram anteriormente a 2019. 

 

Eixo Envelhecimento Ativo 

 

Medida Combater as Situações de Isolamento 

 

• Produção do guia Juntos em Boa Companhia – Manual bilíngue (português e inglês) dirigido à 

população de Arroios, que elenca respostas do território na área da prevenção e combate ao 

isolamento da população idosa. O seu lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2020, 

numa tiragem de 20.000 exemplares.       
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• Produção do guia Juntos na Prevenção do Isolamento – Manual digital dirigido a técnicos que 

trabalham com idosos e onde figura o mapeamento das respostas na área do 

isolamento disponíveis em Arroios, bem como propostas de procedimentos e metodologias de 

trabalho, tipologias de casos e estratégias de intervenção. 

 

Consórcio: Associação Conversa Amiga; Fundação Aga Khan – Portugal (AKF); Junta de Freguesia de 

Arroios; Lisboa Ginásio Clube; Núcleo de Envelhecimento (Departamento para os Direitos Sociais/Câmara 

Municipal de Lisboa); Polícia Municipal (Câmara Municipal de Lisboa); Polícia de Segurança Pública 1ª 

Divisão 4ª Esquadra (Policiamento de Proximidade); Serviço de Apoio Domiciliário da Alameda (Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa); Largo Residências. 

 

Medida Figura de Proteção  

• Produção do manual Juntos da Garantia da Proteção dos Idosos – Manual acerca da Lei do Maior 

Acompanhado (Lei 49/2018), almejando tornar acessível o entendimento desta lei aos técnicos 

que de forma mais ou menos regular se deparem com situações que exijam o domínio da lei. Está 

prevista uma tiragem de 500 exemplares e será lançado no primeiro semestre de 2020. 

• Realização do Workshop Lei do Maior Acompanhado e Outras Medidas de Proteção – Realizado 

em setembro, teve a participação de 27 técnicos representando 18 organizações, tendo tido a 

participação/dinamização de um representante do Ministério Público e uma jurista especializada 

na temática. 

Consórcio: Centro de Apoio Social dos Anjos (CASA | SCML); Centro de Dia Nossa Senhora dos Anjos 

(SCML); Centro Social Paroquial São Jorge de Arroios; Fundação Aga Kha – Portugal (AKF); Movimento 

Português de Intervenção Artística e Educação Pela Arte (MOVEA); Serviço de Apoio Domiciliário da 

Alameda (SCML). Consultoria jurídica por Dra. Rosário Zincke dos Reis. 

 

Medida Centro Comunitário 

• Decorreu em 2019 o primeiro ano de sustentabilidade no âmbito do financiamento BIP/ZIP, projeto 

Aqui Há Anjos – Centro para Todos, estando em preparação uma publicação acerca deste projeto 

que deverá ser lançada no ano de 2020. 

Consórcio: Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa (APISAL); Centro de Apoio Social dos Anjos 

(CASA/SCML); Centro de Dia Nª Sª dos Anjos (SCML); Fermenta / A Avó Veio Trabalhar; Fundação Aga 

Khan – Portugal; Junta de Freguesia de Arroios; Largo Residências; Movimento Português de Intervenção 

Artística e Educação Pela Arte (MOVEA). 
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Eixo Interculturalidade 

Medida Acesso a Serviços 

• Produção da brochura Malmequer, Bem-me-quer – Resultante da recolha de 7 narrativas 

retratando diversos casos de dificuldade no acesso a serviços por parte de cidadão migrantes.  

• Produção da brochura Gravidez e Pós-Parto em Portugal – trata-se de um pequeno guia de saúde 

materna, publicado em português, nepalês, mandarim, francês, inglês e bengalês. Disponível 

também em versão digital. 

• Produção da brochura A Importância do Bem-Estar na Saúde – trata-se de uma brochura sobre 

saúde mental, editada em português, nepalês, mandarim, francês, inglês e bengalês. Disponível 

também em versão digital. 

• Produção da brochura Educação em Portugal até ao Primeiro Ciclo – Brochura informativa acerca 

da educação até ao 4º ano de escolaridade em bengalês, nepalês, mandarim e inglês. 

Consórcio: Casa do Brasil Lisboa, Grupo de Ativistas em Tratamentos (GAT) – Espaço Intendente.  

Parceiros informais: ACeS Lisboa Central, Maternidade Alfredo da Costa, Hospital Psiquiátrico de Lisboa - 

Centro Hospitalar Lisboa Central; Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa (APISAL); Crescer. 

 

Medida Metro 

• Festival Next Stop – Este festival decorreu de 28 a 30 de março, teve como principal objetivo 

valorizar a produção artística das diferentes comunidades presentes em Arroios e traduziu-se em 

diversas exposições e espetáculos que decorreram nas estações do Metropolitano do Martim 

Moniz, Intendente, Anjos e Alameda. 

Consórcio: Associação Escolhas na Cidade; Crescer; Fundação Aga Khan – Portugal; Jardim de Infância 

da Freguesia dos Anjos (JIFA); Junta de Freguesia de Arroios; Largo Residências; Metropolitano de Lisboa; 

Movimento Português de Intervenção Artística e Educação Pela Arte (MOVEA).  

 

Medida Escuta 

• Galeria Escuta – Decorreu de 21 a 27 de setembro no quiosque e jardim do Campo Mártires da 

Pátria. Teve como atividades principais uma exposição de fotografias e documentos 

representativos dos processos e Medidas do PDL e concertos de artistas migrantes. Terão 

passado pelo evento cerca de 600 pessoas.  

• Magazine Escuta – Trata-se de uma publicação bilíngue (português e inglês) que retrata 

componentes da intervenção dos 3 Eixos do PDL através de histórias e testemunhos, com uma 

intencionalidade de registo e arquivo.  
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Consórcio: Centro Apoio Social dos Anjos (CASA / SCML); Crescer; Grupo de Ativistas em Tratamento 

(GAT) – Espaço Intendente; Junta de Freguesia de Arroios; Largo Residências; Movimento Português de 

Intervenção Artística e Educação Pela Arte (MOVEA).  

 

Eixo Empregabilidade 

Medida Desenvolve 

• Concurso Desenvolve – Trata-se da segunda edição de um concurso direcionado a pequenos 

projetos de empreendedorismo. Foram rececionadas 16 candidaturas de pessoas oriundas de 10 

países diferentes, tendo sido selecionados 5 projetos. O financiamento desta edição foi integrado 

no Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa, facto que suspendeu o seu arranque 

em 2019.  

• Cursos de Costura Desenvolve – Foi a segunda edição do curso de costura criado no âmbito desta 

Medida e contou com a adesão de 15 pessoas provenientes de 8 países. A continuidade desta 

tipologia de formação foi assegurada na candidatura ao programa BIP/ZIP com o projeto Costurar-

te Ponto a Ponto, que teve o seu início ainda este ano.   

Consórcio: Associação de Refugiados em Portugal (ARP); Crescer; Family of Refugees (FOR); IEFP/Rede 

Social; Inovinter – Centro de Formação e Inovação Tecnológica; Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor; 

Portugália; Sociedade Antialcoólica Portuguesa (SAAP). 

 

11. PROJETO NOVA V IDA  

Considerando que a problemática da pessoa em situação de sem abrigo, é representativa em Arroios, 

mantivemos ao longo do ano o contacto permanente com o NASA – Núcleo de Apoio ao Sem abrigo da 

CML, CVP – Comunidade Vida e Paz e CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo, realizando também 

diversas ações conjuntas.  
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Todas as pessoas foram sinalizadas e devidamente acompanhadas. No entanto, por vezes surgem 

situações que não assumem as condições em que se encontram, rejeitando assim as possíveis soluções 

apresentadas. Por fim, identificamos que existem situações de doença mental grave que requerem o 

internamento compulsivo e nessas situações a burocratização apresenta ser o maior obstáculo. 

 

No dia 31 de outubro, os Técnicos da Junta de Freguesia de Arroios, foram convidados a participar como 

oradores na I Jornadas Nacionais de Equipas de Rua, mostrando assim o trabalho de parceria que têm 

realizado.   

 

12. REPÚBLICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SE M ABRIGO  

No ano de 2019 mantivemos a realização de reuniões mensais com o Centro Social e Paroquial de São 

Jorge de Arroios - CSPSJA e os próprios utentes com o objetivo de partilha e análise de resultados. 

 

A Junta de Freguesia de Arroios continua a assegurar a renda mensal da habitação com capacidade para 

4 utentes e o CSPSJA facilita a limpeza da casa e alimentação mediante pagamento simbólico por parte 

dos residentes. Também estes são responsáveis pelo pagamento das despesas comuns da república, 

como água, eletricidade e telecomunicações, os utentes são responsáveis pelo seu pagamento. 

 

13. SAÚDE 

No ano de 2019 deu-se continuidade à parceria entre a Associação Conversa Amiga – ACA e a Junta de 

Freguesia de Arroios no projeto – Quiosque da Saúde, instalado no Jardim Constantino que disponibiliza 

rastreios de saúde, bem como consultas de aconselhamento terapêutico.  

 

Trata-se de uma resposta totalmente gratuita para a população carenciada e vulnerável, sendo 

disponibilizada para a restante população a preços meramente simbólicos.  

 

A equipa de trabalho é composta por técnicos da área da saúde (enfermagem) e acompanhada pelos 

serviços de ação social da Junta de freguesia. 

 

14. EVENTOS  

 

Dia da Mulher – este dia foi comemorado no dia 8 de março com a realização de um lanche no Mercado 

de Culturas que contou com a atuação da Tuna e dos Jograis da Academia Sénior de Arroios. 
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Feira da Saúde –   o evento decorreu no dia 8 de maio no Jardim Constantino e contou com a colaboração 

de diversas entidades parceiras nomeadamente: Farmácia Confiança; Farmácia Silmar; Sociedade Anti - 

Alcoólica Portuguesa; Associação Entre Idades; Opus Diversidades; Unidade Móvel da SCML e Associação 

Conversa Amiga. Foram disponibilizados durante todo o dia rastreios gratuitos à população assim como 

promovidas ações de sensibilização: Prevenção de Quedas e Como Adaptar a Casa à sua Mobilidade. De 

modo a complementar esta iniciativa, foi também realizada uma aula de movimento ao ar livre de modo a 

promover atividade física e bem-estar. 

 

Feira Solidária – realizou-se nos dias 28 e 29 maio no Mercado de Arroios com doação de roupa, calçado, 

artigos de lar, livros, brinquedos, entre outros bens, à população mais vulnerável referenciada pela JFA e 

outras entidades parceiras. 

 

Praia Campo Sénior - A ação realizou-se de 2 a 6 de setembro e contou com a participação de 130 

séniores.  Esta ação possibilitou aos séniores usufruírem da praia do Tamariz todas as manhãs e durante 

a tarde, visita a vários locais, nomeadamente Museu da Filigrana, Jardim da Tapa das Necessidades, visita 

a Aldeia José Franco, entre outros. No último dia, realizou-se um bailarico no Mercado de Culturas, este 

ano com o acrescento de um espetáculo de ilusionismo. A Praia Campo Sénior, é totalmente gratuita, sendo 

que a JFA assegura o pagamento do transporte, refeições (almoço e lanche da tarde), atividades e 

monitores para acompanharem o respetivo grupo.   

 

São Martinho – No dia 11 de novembro da parte da tarde, decorreu a festa de São Martinho, com a 

realização de um magusto, no pátio do Pólo da Pena, que contou com a participação da Tuna da Academia 

Sénior de Arroios e a presença do Dr. António Serzedelo, vogal da Junta de Freguesia de Arroios. 

 

Cabaz de Natal - No âmbito do trabalho desenvolvido pela secção de ação social e saúde, tal como em 

anos anteriores, foram entregues nos dias 19 e 20 de dezembro cabazes de natal aos agregados familiares 

que se encontravam numa situação de carência socioeconómica. Os cabazes foram compostos por vários 

bens alimentares que tradicionalmente estão presentes na ceia de Natal, tal como açúcar, farinha, arroz, 

sal, azeite, óleo, leite, grão, sortido de bolachas, bombons, pão de forma, pudim, cevada, canela, frutos 

secos, batatas, cenouras, bacalhau e o bolo rei. 

 

Reuniões/Ações 

Foram realizadas reuniões de equipa de modo a agilizar procedimentos sobre intervenção e trabalho da 

equipa. Destacamos ainda a participação em outras reuniões/ações designadamente:   
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• Participação no Projeto RADAR, promovido pela CML – Câmara Municipal de Lisboa e SCML – 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com a participação de outros parceiros, entre os quais a 

JFA, que consiste num plano de intervenção comunitária.  

• Deu-se seguimento às reuniões – Discussão de Casos – juntamente com a UDIP Alameda – Santa 

Casa de Misericórdia de Lisboa; 

• Deu-se continuidade à realização de visitas domiciliárias com a Secção de Espaço Público e 

Mobilidade – Divisão de Ambiente Urbano e Desenvolvimento, relativo ao programa CASA 

ABERTA que pretende assegurar melhoria habitacional a população com problemas de 

mobilidade e segurança através de obras de melhoramento na habitação; 

• Deu-se seguimento às ações do Ciclo de Conferências “Segurança nos Cuidados de Saúde” 

realizadas na Sala de Artes do Polo dos Anjos, nas seguintes datas: 

• - 25/01 - “Segurança Cirúrgica” 

• - 15/02 - “Resistência aos Antimicrobianos” 

• - 15/03 - “Prevenção das Úlceras de Pressão” 

• - 12/04 - “Prevenção de Quedas” 

 

15. OUTROS APOIOS  

Demos continuidade ao apoio mensal que disponibilizamos, através da cedência de uma carrinha e um 

motorista, às seguintes entidades, para recolha de bens alimentares no Banco Alimentar Contra a Fome: 

Jardim Infantil dos Anjos (JIFA); Irmãs Oblatas; Centro Social e Paroquial da Pena e Vicentinas. Sempre 

que solicitado procedemos ao empréstimo de material variado às entidades, nomeadamente, carrinha, 

cadeiras, mesas, som, entre outros recursos da JFA. 

 

Cedências de Espaço 

Demos continuidade às cedências de espaço, nomeadamente às seguintes Associações: 

• Associação Crescer - possibilitar a utilização das instalações da Rua Passos Manuel nº 20, 1º Direito, 

não existindo qualquer tipo de encargos financeiros para a JFA. A Crescer intervém junto de pessoas 

em situação de sem abrigo através de respostas ajustadas a este tipo de população. No local funciona 

atualmente o Espaço Ancora onde qualquer pessoa em situação de sem abrigo poderá deslocar-se e 

solicitar acompanhamento psicossocial; 

• Associação Movea - Movimento Português de Intervenção Artística e Educação Pela Arte - 

Cedência das instalações na Rua do Saco nº 1 - Pólo da Pena para a realização de atividades / 

eventos/ formações / workshops que se realizam para toda a população.  
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

Durante o ano de 2019 a Secção de Educação e Juventude desenvolveu as atividades a que se propôs e 

esteve presente nas reuniões convocadas: 

o Conselhos Gerais: 

• Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves (Jardim de Infância da Pena, EB1 N.º1 de 

Lisboa; EB1 Sampaio Garrido, Escola Secundária D. Luísa de Gusmão); 

• Agrupamento de Escolas Luís de Camões (EB1 O Leão de Arroios); 

• Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor (EB1 Rainha D. Estefânia/Hospital); 

• Escola Secundária de Camões; 

o Conselho Consultivo do INETE – Instituo de Educação Técnica; 

o Conselho Consultivo da EPAD – Escola Profissional de Artes e Tecnologias do Desporto; 

 

Competências com os estabelecimentos escolares tutelados 

Apoio e planificação da Gestão Escolar no que se refere às transferências de verbas atribuídas aos serviços 

de: 

o Funcionamento e Manutenção; 

o Expediente e Limpeza; 

o Refeitório e Palamenta. 

 

De acordo com o solicitado foram realizadas pequenas reparações/intervenções nos seguintes 

estabelecimentos escolares, havendo uma maior incidência entre abril e junho: 

• Jardim de Infância da Pena; 

• EB1 N. º1 de Lisboa; 

• EB1 O Leão de Arroios.  

 

21%

24%

21%

34%

Reparações/Intervenções

1.º trimestre 2.º trimestre



 

48 

 

 

Programa de Expressão Musical 

O Programa de Expressão Musical Projeto Crescer com a Música da Orquestra Didática da Foco Musical 

é implementado, semanalmente, às crianças da Educação Pré-Escolar. O aumento do número de alunos 

está relacionado com a abertura de uma nova sala no JI/EB1 Sampaio Garrido 

 

A música é uma das áreas das expressões que permite enriquecer o desenvolvimento da criança, 

estimulando assim a sua criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horta Pedagógica 

É disponibilizado aos alunos da Educação Pré-Escolar e do 1.º ciclo do Ensino Básico das escolas tuteladas 

o projeto da Horta Pedagógica. É um pograma didático, mensal, que permite aos alunos aprender a semear 

e a perceber quais os cuidados a ter nas primeiras fases do ciclo de vida das plantas, aprendendo a 

perceber a importância da recolha dos resíduos orgânicos, assim como fazer compostagem e fertilizar o 

solo. 
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Apoio Psicológico 

O apoio psicológico é disponibilizado às crianças que frequentas as escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico 

tuteladas, sendo também desenvolvidos programas de promoção de competências pessoais e sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervir para o Futuro 

O projeto Intervir para o Futuro é um projeto socioeducativo dirigido a crianças e jovens residentes na 

freguesia, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. As crianças/jovens têm a colaboração dos 

técnicos na elaboração dos trabalhos de casa, participam em atividades didáticas e lúdicas que contribuem 

para o desenvolvimento da personalidade, da formação para a cidadania e potencia de uma forma inclusiva, 

o sucesso escolar.  
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Épocas festivas 

Promoção de épocas festivas com a participação de escolas públicas, privadas e Instituições de 

Solidariedade Social. 

 

 

 

 

Oferta de Material Escolar 

No início do ano letivo foi oferecido um kit de material escolar aos alunos que frequentam as escolas 

tuteladas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, proporcionando desta forma as condições mínimas de estudo a 

todas as crianças, contribuindo assim para o desenvolvimento das suas capacidades e competências. 
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Componente de Apoio à Família / Atividades de Animação e Apoio à Família 

No âmbito do desenvolvimento das atividades da Componente de Apoio à Família (CAF - 1.º ciclo do Ensino 

Básico) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF - Educação Pré-Escolar) a Junta de Freguesia 

delegou funções ao Lisboa Ginásio Clube para execução das mesmas. Contudo existe uma monitorização 

efetuada por parte da Junta. 

 

Durante o ano letivo 2018/2019, entre janeiro e julho frequentaram as atividades um total de 2148 crianças, 

de acordo com a seguinte informação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano letivo 2019/2020 verifica-se um aumento do número de crianças que frequenta as Atividades de 

Animação e Apoio à Família uma vez que abriu uma sala de Educação Pré-Escolar no JI/EB1 Sampaio 
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Garrido. A Junta de Freguesia ficou também responsável pela Componente de Apoio à Família da EB1 N.º1 

de Lisboa.  
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DESPORTO 

O trabalho desenvolvido pela secção do Desporto no ano de 2019, centrou-se nas seguintes áreas: 
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1. ATIVIDADES DESPORTIVAS REGULARES  

As atividades desportivas regulares (tanto no Ginásio como na Piscina) foram uma mais-valia para a 

população da freguesia de Arroios. O impacto destas atividades foi de tal modo positivo que muitas turmas 

das diversas modalidades em determinados períodos do ano esgotaram.  

 

Durante este ano a piscina de Arroios manteve-se encerrada devido à avaria técnica detetada na cuba. As 

aulas de natação e hidroginástica continuaram a ser dinamizadas na piscina da Academia Militar, ao abrigo 

do protocolo realizado entre a Academia Militar, Camara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia de 

Arroios. 

 

Relativamente à Piscina da Academia Militar, a Câmara Municipal de Lisboa adquiriu plataformas que foram 

colocadas no fundo, em ¼ da Piscina, para aumentar a segurança dos utentes nomeadamente seniores e 

crianças.  

 

 

 

2.  ATIVIDADES DESPORTIVAS PONTUAIS  

 

No decorrer deste ano foram dinamizadas as seguintes atividades pontuais: 

Torneio de Xadrez - A Junta de Freguesia de Arroios, com o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez 

organizou o I Torneio de Semi-rápidas Arroios 2019, no dia 17 de março. Participaram neste torneio cerca 

de 40 participantes.  

75 6985 8575 75
290 344

2542

1041

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Época 18/19 (jan. a jul) Época 19/20 set a dez)

Nº máximo de Participantes por Atividade

Yoga Jardim de Infância Movimento Atividades da Piscina Regime Livre



 
 
 
 

55 

 

Festival de Natação – No dia 18 de maio realizou-se o 27º Festival de Natação com o tema “Arroios em 

Sentido”, onde contámos com o apoio da Academia Militar para a preparação e realização das diferentes 

atividades. Neste evento participaram cerca de 85 alunos.  

 

SeniorGym - A classe de Ginástica Sénior participou na XIV edição Seniorgym, no dia 25 de maio. Esta 

atividade foi organizada pela Federação de Ginástica de Portugal e a Câmara Municipal de Óbidos. 

Participaram nesta atividade 41 ginastas, onde para além da sua participação no Festival, puderam praticar 

Danças de Salão e Zumba.  

Formação de Monitores – Nos dias 8 e 9 de junho decorreu a 1ª parte da Formação para monitores que 

colaboraram com a Junta de Freguesia de Arroios na monitorização das diferentes colónias de férias (Verão 

em Movimento, Praia Campo Sénior, Natal em Movimento e Páscoa em Movimento). Os temas abordados 

foram: Pedagogia, Segurança, Comunicação, Dinâmicas de Grupo e Gestão de Conflitos. No dia 22 junho 

decorreu a 2ª parte da formação de monitores com o tema de 1º Socorros. Participaram nesta formação 

cerca de 40 formandos. Colaborou nesta iniciativa o Lisboa Ginásio Clube através da cedência do seu 

auditório, a Academia Militar através da cedência da Piscina e a Paramed.  

Sports Identity – é um Projeto Europeu que visa debater a prevenção da radicalização que leva à violência, 

através do desporto. No dia 21 de junho, a secção de Desporto foi convidada para uma apresentação sobre 

o trabalho desenvolvido na freguesia (devido à multiculturalidade existente na freguesia). 

Semana Europeia do Desporto – entre os dias 23 e 27 de setembro celebrou-se a Semana Europeia do 

Desporto. É uma iniciativa da Comissão Europeia em que o principal objetivo é a promoção dos benefícios 

da prática regular do desporto. A Junta de Freguesia de Arroios participou nesta iniciativa da seguinte 

forma: 

- Dia do Desporto Sénior Caminhada Monsanto - no dia 23 de setembro os alunos da Classe 

de Movimento participaram numa caminhada organizada pela CML em Monsanto. 

- Desporto em Arroios - No dia 26 de setembro o Largo do Intendente recebeu diversas atividades 

desportivas para todas a idades. No período da manhã realizou-se uma aula intergeracional, com os alunos 

do 1º ano das Escolas Nº1 de Lisboa e Sampaio Garrido, seguindo-se da realização de diversos jogos: 

tradicionais, xadrez e pista insuflável. No período da tarde realizou-se uma aula de zumba e uma de 

capoeira dinamizada pelo LGC. 

 

Caminhada Solidária Altice 2019 – A Altice Portugal promoveu uma caminhada solidária, no dia 11 de 

outubro, para ajudar no projeto da Associação Acreditar, que visa o alargamento da Casa Acreditar. A Junta 

de Freguesia de Arroios juntou-se a esta iniciativa com a participação de alguns alunos da Turma de 

Movimento. 

Festival da Bicicleta Solidária – Realizou-se no dia 27 de outubro o IX Festival de Bicicleta Solidária, o 

passeio de bicicletas organizada pela Junta de Freguesia de Arroios e a Federação Portuguesa de 
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Cicloturismo e Utilizadores de Bicicletas, que contou com a participação de 100 pessoas. Esta atividade 

teve como objetivo a angariação de alimentos para o Banco Alimentar da Junta de Freguesia de Arroios. 

 

3. APOIOS  

No decorrer deste ano, a Junta de freguesia de Arroios apoiou várias iniciativas: 

Transporte - Foi emprestado duas carrinhas ao Clube Desportivo e Escolar Camões, para que as suas 

equipas de Andebol dos diversos escalões pudessem viajar até vários pontos do país para disputar os 

jogos referentes aos Campeonatos Nacionais:  

- Juniores – Crato, Almoçageme, Pinhal dos Frades, Setúbal e Almada; 

- Seniores – Lagoa, Beja e Olhão. 

Também foi emprestado a Carrinha de caixa aberta ao Lisboa Ginásio Clube para transportar equipamento 

desportivo do clube para o Pavilhão Casal Vistoso para o seu Sarau anual.  

Corrida da Liberdade - Cedência de tendas para a organização da 42ª Corrida da Liberdade que decorreu 

no dia 25 de abril, onde participaram cerca 7300 atletas nos diferentes percursos:  11000 metros; 5000 

metros; 1000 metros; 2500 metros (caminhada). Esta Corrida foi organizada pela Federação das 

Coletividades de Cultura Recreio e Desporto do Distrito de Lisboa, Associação das Coletividades do 

Concelho de Lisboa e Associação 25 de Abril. 

Dança com Todos – cedência de 4 palcos para o evento solidário “Dança com Todos”, que decorreu no 

dia 27 de abril, no parque de estacionamento do ginásio Pump Fitness Spirit, Este evento foi organizado 

pelo ginásio Pump. 

Festa das Coletividades e Das Casas Regionais de Lisboa - Cedência de tendas para a Festa das 

Coletividades e Das Casas Regionais, que decorreu nos dias 24, 25 e 26 de maio, na Alameda D. Afonso 

Henriques. Este evento foi organizado pela Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa, 

Associação das Casas Regionais em Lisboa e Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa  

Provas de Aptidão Profissional - no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão do 

Desporto da Escola Secundária Luisa de Gusmão, apoiamos o desenvolvimento de 3 projetos 

apresentados por alunos dessa escola. Os projetos incidiram-se sobre o desenvolvimento de uma atividade 

nas modalidades de: Atletismo, Futebol e Futmesa. 

Dance & Friends 5ª Edição – A Junta de Freguesia de Arroios apoiou este evento (através da cedência 

do Mercado de Culturas) de cariz solidário, cuja receitas reverteram para ajudar a Ajuda de Berço – 

Associação de Solidariedade Social. Participaram neste evento cerca de 100 pessoas. 

 

4. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  

Em 2019, foram realizadas as seguintes intervenções nos equipamentos desportivos da freguesia: 

Circuito de Manutenção – Após a intervenção que decorreu no Campo Mártires da Pátria, ao nível do 

passeio do jardim, foram recolocadas novas bases e placas do Circuito de Manutenção. 
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Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria – iniciou-se no dia 9 de junho a intervenção ao piso do 

Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria, cuja responsabilidade foi da empresa Underdogs. 

Também foi reparado o gradeamento deste equipamento desportivo.  

No dia 19 de julho foi inaugurado o Piso do Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria, que contou com a 

presença da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Arroios Margarida Martins, o Presidente da CML Dr. 

Fernando Medina e do Vereador do Desporto Dr. Carlos Castro.  

A inauguração contou com um jogo entre o Maria Pia e o Odisseia sub14, seguido de uma atividade de 

Basquetebol com as crianças da CAF da Escola N°1 de Lisboa!  

Ginásio ao Ar Livre – Foram realizadas algumas reparações nas máquinas do Ginásio ao Ar Livre no 

Campo Mártires da Pátria.  

 

5. PARCERIAS/PROTOCOLOS  

Durante este ano foram criadas/mantidas as seguintes parcerias/apoios: 

Academia Militar – Ao abrigo do Protocolo efetuado entre a Junta de Freguesia de Arroios, Câmara 

Municipal de Lisboa e Academia Militar, os clubes/entidades que usufruíram diretamente desta parceria 

foram: Crinabel, Lisboa Ginásio Clube, Clube Desportivo os Lancias, o Atleta de Triatlo Rui Fonseca, a 

Escola Secundária do Camões no âmbito do Desporto Escolar e a Câmara Municipal de Lisboa com o 

Programa de Natação Curricular com as seguintes escolas: Escola EB1 Leão de Arroios, Escola Básica 

Nº1, Eng. Duarte Pacheco e Escola EB1 Victor Paulla. 

No dia 26 de janeiro, realizou-se o Festival da Natação Curricular com a participação dos alunos das 

seguintes escolas: O Leão de Arroios, Nº 1 de Lisboa e Eng. Duarte Pacheco.  

Nos dias 23 de janeiro e 21 de fevereiro e 26 de março realizaram-se 3 provas de Natação no âmbito do 

Desporto Escolar, com a participação das seguintes escolas: Colégio S. João de Brito, Colégio Militar, 

Colégio Salesiano de Lisboa, Escola Básica da Quinta dos Marrocos, Escola Secundária Passos Manuel, 

Escola Básica Luis de Camões, Escola Básica Nuno Gonçalves, Escola Secundária Luis de Camões, 

Escola Secundária Padre António Vieira, Instituto Pupilos do Exército, Externato João XXIII, Externato S. 

Miguel de Arcanjo e Escola Secundária Pedro Nunes. 

No dia 27 de fevereiro o INETE dinamizou um Torneio Convívio de Futsal.  

No dia 16 de março e 19 de maio realizaram -se os Festivais de Natação Curricular com a participação dos 

alunos das seguintes escolas: O Leão de Arroios, Nº 1 de Lisboa e Eng. Duarte Pacheco. 

No dia 23 de março a Junta de Freguesia de Arroios organizou duas fases locais de Futebol e Atletismo.  

No dia 28 de setembro, no âmbito das celebrações do 39º aniversário, o Grupo Desportivo “Os Lancias” 

organizou um Torneio de Futsal Infantil.  

No dia 16 de novembro, realizou-se o festival de natação curricular, com a participação dos alunos das 

seguintes escolas: O Leão de Arroios, Nº 1 de Lisboa, Eng. Duarte Pacheco e Vitor Paulla. 
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Nos períodos de interrupções letivas, as crianças e jovens das seguintes entidades frequentaram as 

instalações da academia nomeadamente a piscina: Ambijovem da Junta de Freguesia de Santa Maria 

Maior, Colégio Sagrado Coração de Maria, Praia Campo da Junta Freguesia de São Vicente e Programas 

da Junta de freguesia de Arroios (Páscoa, Verão e Natal em Movimento, Intervir para o Futuro). 

 

 

Ginásio da Pena – dinamização das seguintes atividades: 

- Aikido – Associação Portuguesa de Aikido e Disciplinas Associadas; 

- Danças Criativa, Latinas e Cubanas – SOU; 

- Ginástica – Lisboa Ginásio Clube; 

- Educação Física – CAF’s e AEC’s do Jardim de Infância da Pena e Escola Nº1 de Lisboa; 

 

6. PROGRAMAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS  
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Em 2019 a Secção de Desporto desenvolveu os seguintes Programas: 

Xadrez nas Escolas – Deu-se continuidade ao programa de Xadrez nas Escolas, que tinha iniciado no 1º 

Período (Ano letivo 2018/19). Este programa enquadra-se numa parceria entre a JFA e a Federação 

Portuguesa de Xadrez tendo como missão divulgar e dinamizar a modalidade no contexto do 

desenvolvimento desportivo da freguesia através de 3 núcleos nas escolas básicas Nº1 de Lisboa, O Leão 

de Arroios e Sampaio Garrido. Durante o 2º Período as crianças abrangidas foram as do 3º Ano de 

escolaridade (8 turmas). No 3º Período as crianças abrangidas foram as do 1º e 2º Anos de escolaridade 

(14 turmas). O programa terminou no final do ano letivo, sendo que o feedback das Diretoras (das 3 escolas 

básicas da freguesia onde decorreu o programa - Nº1 de Lisboa, O Leão de Arroios e Sampaio Garrido) foi 

bastante positivo.  

No ano letivo 2019/20 o programa reiniciou nas 3 escolas. No 1º período as crianças das turmas do 4º ano 

foram abrangidas pelo programa. 

 

Páscoa em Movimento – atividade de tempos livres para crianças e jovens com idades compreendidas 

entre os 6 e os 16 anos. Esta ação decorreu entre os dias 8 e 18 de abril. O programa contou com atividades 

de âmbito desportivo, cultural, educativo e recreativo: Museu do Desporto, Visita ao Lisboa Story Centre e 

Arco da Rua Augusta, Dança, Ginástica, Ténis de Mesa, Teatro Politeama, Piscina, Parque Cereja, 

Atividade Saúde Mais próxima (avaliação oral) Ateliers de Culinária, Arte e Expressão Dramática. 

Participaram neste programa 52 jovens.  
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Arroios a Mexer – O lançamento deste programa foi incluído nas Comemorações do 25 de abril, no Campo 

Mártires da Pátria. Resultou de uma parceria com o Lisboa Ginásio Clube e consistiu em 2 atividades:  

- 1ª - Aulas de grupo - funcionaram às 2ª feiras na Praça José Fontana entre as 18h30 e as 19h30 

e aos Sábados no Campo Mártires da Pátria entre as 10h30 e as 11h30;  

- 2ª – Caminhadas - pelas ruas da freguesia, com partida do Jardim Constantino às 4ª feiras a 

partir das 18h30 até às 19h30. 

O programa decorreu entre maio e outubro, com uma pausa durante o mês de agosto. 

Ciclismo Curricular – iniciou no dia 11 de junho o projeto Ciclismo Curricular às turmas do 3º e 4º ano da 

Escola Nº1 de Lisboa. Este projeto é dinamizado pela Escola de Ciclismo Coelhinhos. Este projeto consiste 
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num conjunto de 4 aulas de 1h30 para cada turma com o intuito de ensinar as crianças a andar de bicicleta 

e circular na via pública.  

Verão em Movimento – Esta ação de atividades de tempos livres para crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 16 anos, decorreu entre os dias 1 e 12 de julho (1º Turno) e entre os dias 

15 e 26 de julho (2º turno). O programa contou com atividades de âmbito desportivo, cultural, educativo e 

recreativo: Idas à Praia da Mata, Piscina da Academia Militar, Parque Cereja, Monte Selvagem, Capoeira, 

Pintura, Ateliers de Teatro, Ciências e Culinária, Ginástica, Atletismo, Batismo de Mergulho, Cinema, 

BootCamp, Museu da Carris e Atividades Sub Aquáticas, Visita à PSP e Fragata D. Fernando II e Glória. 

Participaram neste programa 180 crianças no 1º turno e 169 crianças no 2º turno.  

 

 

Vamos Pedalar - De 26 de outubro a 7 de dezembro decorreu o Projeto Tia Bina, cujo objetivo foi de 

lecionar aulas de iniciação à condução de bicicletas, como também conduzir na cidade. Este projeto 

resultou de uma parceria entre a Cicloficina dos Anjos e a Junta de Freguesia de Arroios no âmbito do 

Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT). Participaram neste projeto um total de 40 pessoas. 

 

Natal em Movimento - atividade de tempos livres para crianças e jovens com idades compreendidas entre 

os 6 e os 16 anos. Esta ação decorreu entre os dias 18 e 31 de dezembro. O programa contou com 

atividades de âmbito desportivo, cultural, educativo e recreativo: Atelier trabalhos manuais e culinária, 

Capital de Natal, Polícia Municipal, CCB, Monsanto, Parque da Mónica, Kidzania, Pisicna, Biblioteca de S. 

Lázaro e Cinema. Participaram neste programa 41 jovens.  
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7. PROGRAMAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE L ISBOA  

Em 2019 a Junta de Freguesia de Arroios participou/colaborou nos seguintes programas da Câmara 

Municipal de Lisboa: 

 

Programa de Apoio à Educação Física Curricular no 1º Ciclo (Bloco de Natação) - Este Programa 

envolveu alunos de 4 escolas do 1º ciclo (Escola EB1 Leão de Arroios, Escola Básica Nº1, Eng. Duarte 

Pacheco e Escola EB1 Victor Palla). As aulas deste programa decorreram na Piscina da Academia Militar. 

Este Programa já vai no seu 4º ano de existência.  

Olisipíadas – Em janeiro arrancaram as Fases de Escola da 5ª edição das Olisipiadas e onde Arroios 

organizou em parceria com o Lisboa Ginásio Clube, no dia 12 de março, um evento com várias atividades: 

Ginástica, Capoeira, Judo, Karaté, Trampolins e Dança. Participaram nesta atividade 221 crianças dos 

seguintes Jardins de Infância: Pena, Apisal, Fundação D. Pedro IV e Ribeiro Santos. 
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Entre fevereiro e maio decorreram as Fases Locais, onde Arroios esteve representado nas seguintes 

modalidades:  

- 3 de fevereiro no Casal Vistoso - Xadrez, Natação e Karaté;  

- 2 de março nos Salesianos de Lisboa – Andebol; 

- 24 de março na Escola Secundária D. Dinis e Piscina Vale Fundão – Ginástica e Natação;  

- 4 e 5 de maio na Casa Pia – Judo, Xadrez e Ciclismo. 

Igualmente, durante esse período Arroios organizou as seguintes fases locais: 

- 3 de fevereiro no Casal Vistoso – Ginástica; 

- 8 de março na Escola Sampaio Garrido – Ciclismo; 

- 15 de março no Lisboa Ginásio Clube – Judo; 

- 17 de março no Mercado de Culturas – Xadrez; 

- 21 de março na Escola Nº1 de Lisboa – Atletismo; 

- 23 de março na Academia Militar – Futebol; 

- 23 de março na Academia Militar – Atletismo; 

 - 29 de março no Mercado de Culturas – Ginástica; 

 - 3 de maio na Escola EB1 O Leão de Arroios – Xadrez; 

 - 10 de maio na Escola EB1 Sampaio Garrido – Andebol; 
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 - 10 de maio na Escola Nº1 de Lisboa – Futebol. 

No final do mês de maio a Junta de Freguesia de Arroios tinha um total de 644 inscritos. 
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A fase final das Olisipíadas decorreu no Estádio 1º de Maio do INATEL nos dias 1 e 2 de junho. A Junta de 

Freguesia de Arroios fez-se representar nas seguintes modalidades: Andebol, Atletismo, Futebol, Ciclismo, 

Natação, Ginástica, Judo, Xadrez, Boccia, e conseguiu mobilizar cerca de 200 atletas.  

 

As Entidades que estiveram presentes a representar a Freguesia de Arroios nesta fase final foram: Grupo 

Desportivo e Escolar Camões (Andebol), Lisboa Ginásio Clube (Ginástica e Judo), Externato Passos 

Manuel (Futebol e Atletismo), Escola Básica Sampaio Garrido (Ginástica e Futebol), Escola Básica Nº 1 de 

Lisboa (Atletismo) e Sporting Clube de Portugal (Atletismo). 

 

A 1ª reunião de trabalho, com vista à organização da 6ª edição do Programa Olisipíadas, decorreu na Sede 

da Junta de Freguesia de Arroios no dia 31 de outubro, onde estiveram presentes os técnicos de Desporto 

das várias juntas de freguesia de Lisboa e os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa.  

 

No dia 22 de novembro, decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a cerimónia de entrega dos 

prémios alusivos à 5ª Edição das Olisipíadas. 

 

Das nomeações para os prémios, o troféu de Mérito Desportivo foi atribuído à Junta de Freguesia de Arroios 

e o troféu de Reconhecimento às escolas EB1 Nº 1 de Lisboa, EB1 Sampaio Garrido e Externato Passos 

Manuel. 

 

8. PASSEIOS  

Foram organizados 2 passeios no âmbito do PEAS (Programa de Envelhecimento Ativo) em 2019: 

 

Passeio a Nisa – No dia 19 de junho decorreu mais um passeio, desta vez a Nisa, cuja organização foi 

preparada em conjunto com a secção da Ação Social. A saída de Arroios aconteceu às 7h30 em 3 locais 

diferentes: Campo Mártires da Pátria, Igreja dos Anjos e Jardim Constantino, com destino a Nisa onde 

visitamos o Centro Histórico, o Museu e o Posto de Turismo. A partida para Arroios fez-se às 17h00.  

Passeio a Azeitão – esta atividade foi organizada em conjunto com a secção da Ação Social. Este passeio 

decorreu no dia 30 de outubro e consistiu numa visita à Quinta da Bacalhoa e à fábrica/loja das tortas de 

Azeitão.  

Após as visitas foi o almoço, seguido de um bailarico e lanche antes de partirmos de volta a Lisboa. 
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CULTURA E EVENTOS 

 

Em 2019 as principais iniciativas da secção de Cultura e Eventos foram as seguintes: 

Iniciativas da Junta de Freguesia de Arroios 

- Dias da Liberdade – Comemorações do 25 de Abril em Arroios, de 23 a 26 de abril, no Campo Mártires 

da Pátria; 

- Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, no dia 17 de maio, na Avenida 

Almirante Reis; 

- Visita às novas instalações da Junta de Freguesia de Arroios, no dia 13 de setembro, no Largo Intendente 

Pina Manique; 

- Exposição de Pintura de Rui Pereira – “Abraçar a Liberdade”, de 13 de setembro a 27 de novembro, na 

Galeria da Junta de Freguesia de Arroios; 

 

Iniciativas realizadas em parceria: 

- Feira do Intendente, realizou-se durante o ano de 2019, no segundo domingo de cada mês; 

- Música em Festa I Sons pela Cidade, no dia 13 de janeiro, na Capela do Paço da Bemposta /Academia 

Militar; 

- Dia dos Mártires da Língua e Dia Internacional da Língua Materna, no dia 21 de fevereiro, no Campo 

Mártires da Pátria; 

- Festival Next Stop, de 28 a 30 de março, nas estações de metro da linha verde entre o Martim Moniz e 

Alameda; 
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- Festival Chapéus na Rua, de 13 a 15 de setembro, no Largo do Intendente, Campo Mártires da Pátria e 

Mercado de Arroios; 

- Galeria Escuta, de 21 a 27 de setembro, no campo Mártires da Pátria, em pareceria com o Largo 

Residências; 

- Natal dos Animais, no dia 7 de dezembro, no Mercado de Culturas; 

 

Em 2019 a JFA organizou e apoiou a organização de cerca de 45 iniciativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O apoio logístico da JFA às iniciativas que decorreram ao longo do ano de 2019, realizou-se das seguintes 

formas: empréstimo de material, cedência do mercado de culturas, emissão de licenças de ocupação de 

espaço público e de recinto e pedidos à CML de emissão de licenças especial de ruido, apoio na 

comunicação através dos nossos meios, assim como, pontualmente, impressão de cartazes e/ou flyers, 

disponibilização de recursos humanos a nível técnico, de acompanhamento das atividades, montagens e 

desmontagens.  

 

No que diz respeito às atividades em colaboração com outras secções, foi dado apoio à realização das 

iniciativas a nível de material, recursos humanos e organização. As secções com quem foi estabelecida a 

colaboração foram: Ação Social, Desporto, Orçamento Participativo, Educação e Apoio aos Órgãos. 

 

Salientam-se, das iniciativas organizadas ao longo de 2019, a inauguração da Galeria da Junta de 

Freguesia de Arroios, como um espaço cultural de referência na Freguesia, aberto a novas propostas na 

área das Artes Plásticas. 
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No que respeita ao espaço do Mercado de Culturas, as iniciativas realizadas assumem a seguinte 

configuração: 

 

Taxa de Ocupação Anual = nº de dias ocupado / 264 (22 dias úteis X 12 meses) = 148 / 264 = 56% 

 

 

Principais Parceiros 

Ao longo do ano de 2019 a Junta de Freguesia reforçou a consolidação das parcerias com as entidades do 

território. Assim, em 2019, fortaleceram-se as relações de continuidade com entidades dinamizando cerca 

de 41 projetos. 

 

Um dos principais parceiros da Junta de Freguesia na promoção cultural tem sido a cooperativa Sou Largo/ 

Largo Residências, com a qual têm sido desenvolvidos vários projetos. Para além desta colaboração, a 

Junta de Freguesia teve outros parceiros no desenvolvimento da sua atividade cultural em 2019, dos quais 

destacamos os seguintes:  Festival Chapéus na Rua, Festival Jardins Abertos, BOCA – Bienal de Arte 

Contemporânea, Zona Franca, Tango na Rua, Universidade Lusófona, Federação das Coletividades do 

Distrito de Lisboa, Lisboa Ginásio Clube, Academia Militar, FabLab, Câmara Municipal de Lisboa, 

Associação Espaço Baião, Associação Passevite, Clube Estefânia, Externato Passos Manuel, Embaixada 

da República Popular do Bangladesh, ACML, Swing Station, Sonora – Festival Internacional de 

Compositoras, Centro de Arqueologia de Lisboa e Fundação Aga Khan. 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

O Orçamento Participativo é um dos mecanismos de participação democrática, de maior importância, que 

permite aos cidadãos a apresentação de propostas a executar na freguesia de Arroios, para inclusão no 

Orçamento da Junta de Freguesia de Arroios. Ao longo do ano de 2019, decorreu o CICLO DE 

CONCRETIZAÇÃO OP-JFA2017, que corresponde à concretização dos projetos mais votados no ano de 

2017 (Ciclo de Participação PO-JFA2017). 

 

Em 2019 foi dada continuidade ao ciclo de concretização física de 17 dos 20 projetos aprovados no âmbito 

do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios no ano de 2017 (3 projetos haviam sido 

concluídos ao longo do ano de 2018). 

 

Ciclo de Concretização – OP- JFA 2017  

Indicadores: 

• N.º Projetos em Estudo Prévio: 0  

• N.º Projetos em Planeamento / Preparação:9 

• N.º Projetos em Fase de Contratação:2 

• N.º Projetos em Execução: 5 

• N.º Projetos Concluídos: 4 
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Apresenta-se abaixo o quadro de execução à data dos referidos projetos, considerado os estados de 

Aberto (A), Fechado (F), Em Curso (C) para cada fase de operacionalização: 

Id TÍTULO DO PROJETO PLANEAME

NTO 

CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO CONCLUSÃO 

1 Um Leão com Horta F F F F 

(Concluído em 

2018) 

2 Era uma vez… no Leão F F C A 

3 Workshop de Comida 

Saudável para Crianças 

F F F F 

(Concluído em 

2018) 

4 Línguas para Todos – 

Cursos de Línguas Gratuitos 

C A A A 

 

5 Cinema às Escadinhas F 

 

F C C 

6 Crossbooking Point F C C A 

7 Livro de Receitas dos 

Mercados de Arroios 

F F C A 

8 Livro Infantil de Combate a 

Estereótipos 

F F 

 

 

C A 

9 O Folheto do Mercado C 

 

A A A 

10 Jogo Pedagógico de 

Combate a Estereótipos 

C 

 

A A A 

11 Ciclo de Conversas “Nós, 

Mulheres de Arroios” 

A 

 

A A A 

12 Roteiro Lúdico F F F F 

13 Oficina de Cinema para 

Jovens 

F 

 

C A A 

14 Chá com Livros A 

 

A A A 

15 Dono, cuida de mim e do 

espaço dos outros. 

F F F F 

(Concluído em 

2018) 
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16 Sensibilização para o 

Tratamento Correto do Lixo 

C A A A 

17 Arroios em Corrida e 

Caminhada Solidária 

F C A A 

18 Oficinas Criativas A A A A 

19 Canteiros de Árvores A 

 

A A A 

20  As Flores do Intendente C A A A 

 

BIBLIOTECAS 

 

O ano de 2019 foi marcado pelas obras de pintura e restauro realizadas na Biblioteca São Lázaro, 

nomeadamente: espaço infantil e mezanino, hall de acolhimento e ombreiras, sacadas, portas, janelas e 

respetivas portadas. Ainda que os serviços da biblioteca não tivessem, em momento algum, encerrado 

completamente; os três meses de obras e a posterior organização e limpeza dos espaços tiveram um 

impacto nos índices de desempenho da biblioteca, na medida em que perturbaram o seu normal 

funcionamento durante quase um terço do ano.  

 

Contudo, malgrado as normais perturbações decorrentes de trabalhos de obras, a biblioteca São Lázaro 

tem vindo (também devido às melhorias que tem conhecido) a afirmar-se como um espaço de estudo e 

leitura, mas também local de encontro e fruição de várias comunidades (famílias, escolas, imigrantes, 

associações, livrarias, etc.) e, finalmente, como património histórico e arquitetónico de Arroios atestado 

pelas inúmeras visitas de turistas e pedidos de filmagem, fotografia, entrevistas e gravações. 

As medidas de desempenho da Biblioteca de São Lázaro apresentadas resultam dos índices apurados 

pelas seguintes ferramentas: 

1) Contador de entradas instalado à entrada da biblioteca 

2) Catálogo Horizon (nº de novos inscritos, documentos consultados, renovados e emprestados)  

3) Agenda de Atividades e Escala de turnos da BSL (nº de atividades realizadas, nº de dias e horas 

de abertura ao público)) 

4) Observação direta (nº de participações em atividades e nº de utilizações de computadores) 

 

Existem, portanto, várias ferramentas que permitem um apuramento absolutamente rigoroso dos índices 

de desempenho da Biblioteca São Lázaro, tanto no que diz respeito à frequência do público, como às 

atividades desenvolvidas e às características das suas coleções e respetiva utilização. Esta metodologia 

é, aliás, comum, à rede de Bibliotecas da cidade de Lisboa (BLX) 
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1.   PÚBLICO  

Ao longo de 2019 foram registadas 36 552 visitas à biblioteca São Lázaro. É impossível quantificar o 

número de exato de visitantes, dado que há utentes que visitam diariamente a biblioteca, outros que a 

visitam semanal, quinzenal ou até mais esporadicamente, consoante utilizem a biblioteca para estudar, 

requisitar livros ou participar numa atividade cultural. Todavia, em média, ao longo dos 290 dias de 

abertura ao público, tivemos 126 visitas diárias. 

 

Destas visitas resultaram a inscrição de 416 novos leitores (271 femininos, 144 masculinos e uma 

instituição), perfazendo um total de 4232 leitores inscritos na biblioteca São Lázaro, desde que há cerca 

de 15 anos foi introduzido o Horizon (catálogo coletivo das BLX) e os novos cartões. Descontado óbitos e 

mudanças de residência ocorridos neste período (sendo que naturalmente haverá também leitores inscritos 

noutras bibliotecas que vivam ou tenham vindo a viver para Arroios), podemos com alguma segurança 

afirmar que cerca de 10% dos fregueses de Arroios têm o cartão da biblioteca. 

 

No ano de 2019 tivemos 886 leitores (563 mulheres, 309 homens, 8 instituições) registados a usarem o 

cartão para o usufruto do serviço de empréstimo domiciliário. É possível apurar as faixas etárias e as 

habilitações académicas dos utilizadores do serviço de empréstimo. Em relação às idades convém fazer 

notar que, muitas vezes, são os pais com os seus cartões a realizarem empréstimo para os filhos, pelo que 

haverá uma certa distorção entre os númerosº de “crianças” e “adultos” apresentados. De resto é uma 

“regra”, infelizmente, universal, que muitas crianças perdem o interesse pela leitura ao chegar à 

adolescência e que os índices de literacia e leitura são relativamente baixos entre a população sénior do 

nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralelamente, verificamos que praticamente metade dos leitores que realizaram empréstimo de 

documentação na biblioteca têm elevadas habilitações académicas (licenciatura, mestrados, 
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doutoramentos). Se por um lado isso poderá refletir a utilização do equipamento como local de estudo; por 

outro não deixa de se prestar à reflexão o facto que são as pessoas com mais estudos a usufruírem dum 

serviço cujo objetivo seria e é! a democratização do acesso à informação e à cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019 tivemos ainda 2636 utilizações de computadores colocados à disposição do público. Este é um 

índice que tem vindo a apresentar uma curva descendente, dado que com a revolução tecnológica, cada 

vez mais os utentes da biblioteca possuem os seus próprios dispositivos móbeis (telefones, tablets, 

portáteis) com que se conectam à internet através da rede wi-fi instalada. 

 

Finalmente, houve 3826 participantes nas atividades culturais e de animação organizadas pela ou na 

biblioteca – o que corresponde a mais de 10% do total de visitas ao equipamento. 

 

 

 

Em conclusão, não obstante os 3 meses de perturbação no normal funcionamento da biblioteca devido às 

obras de restauro, foi possível manter um elevado número de visitas ao equipamento, registando-se 
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(mesmo!) um aumento do nº de utilizadores que usufruíram do serviço de empréstimo e das atividades 

culturais realizadas. 

 

2. COLEÇÕES   

Registados e pesquisáveis em catálogo, a Biblioteca São Lázaro possuí 17659 documentos, dos quais 

1535 são audiovisuais.  A este valor é necessário acrescentar cerca de 2500 exemplares que se 

encontram em “adição Rápida” – encontram-se na biblioteca disponíveis para empréstimo, mas não se 

encontram registados no catálogo, dado que os serviços camarários responsáveis pela catalogação não 

quiseram/puderam fazer esse trabalho. Existem, portanto, cerca de um total de 20 mil documentos, todos 

eles disponíveis para consulta local ou empréstimo domiciliário. 

 

Em termos quantitativos trata-se dum acervo de média extensão. As coleções mais consultadas são a 

literatura e o livro infantil. Os audiovisuais correspondem a 10% dos empréstimos. 

 

Contudo, mais do que um elevado número de exemplares, o que promove a utilização e a circulação dos 

exemplares dum acervo é a qualidade e a atualidade dos mesmos. Se o que se considera “qualidade” pode 

ser subjetivo; é possível, contudo e com rigor, apurar a “idade das coleções”. 44% da coleção tem menos 

de 10 anos 

 

 

 

44% Das coleções tem menos de 10 anos e em 2019 foram acrescentadas 780 novas aquisições, numa 

taxa de renovação da coleção a rondar os 4,4%. Tem sido este esforço na renovação do acervo da 

Biblioteca São Lázaro que tem impulsionado o número de consultas e empréstimos. 

 

Esta renovação das coleções tem sido possível devido:  

1) Partilha do Depósito Legal entre as várias bibliotecas da Rede de Lisboa 

2) Oferta dos Leitores 

3884
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3) Aquisição de novos exemplares pela JF Arroios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É de notar que apenas 1 em cada 5 documentos que integraram o acervo da biblioteca foram-no através 

da aquisição por parte da JF Arroios. Isto significa que boa parte de renovação das coleções depende da 

boa vontade do público da CML (que tem as suas próprias bibliotecas), o que pode comprometer (e de 

algum modo já compromete) a relevância dos títulos que se incorporam. 

 

Enfim, é necessário realçar á importância de a biblioteca possuir um acervo com qualidade e novidade. 

Encontrando-se a Biblioteca São Lázaro no centro de Lisboa, a área do país com maior diversidade na 

oferta cultural, e fazendo parte de uma rede de bibliotecas em plena expansão, será sobretudo através da 

aposta nas coleções documentais da biblioteca que esta poderá manter e, se possível, aumentar a sua 

relevância junto dos fregueses de Arroios e da sua comunidade envolvente. 

 

Em 2019 apuraram-se os seguintes índices na circulação da documentação: 

i) Documentos emprestados: 17985 

ii) Documentos consultados: 24533 

iii) Documentos cujo empréstimo foi renovado: 4158 

 

Total da circulação documental: 46676 
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São números relevantes, para mais obtidos no cenário de obras já aludido. Contudo, realizaram-se menos 

(cerca de) 4000 empréstimos e 200 renovações do que em 2018. O facto de a JF Arroios não ter feito 

aquisição de novos exemplares para a biblioteca e em 2019 estes só terem sido adquiridos no final do ano 

poderá também explicar estes números. 

 

3.  ATIVIDADES CULTURAIS  

Não é fácil organizar uma programação cultural coerente e atrativa com escassos recursos humanos, 

logísticos e financeiros. E não obstante a beleza do seu salão nobre, a Biblioteca, por ter sido construída 

no século XIX não possuí auditório, sala multiusos, espaço expositivo… Por outro lado, a Biblioteca São 

Lázaro enfrenta uma “forte concorrência” por parte das suas congéneres e de outros equipamentos 

(museus, teatros, cinemas, livrarias, etc.) e associações culturais com relevo na cidade de lisboa. 

 

Estas condicionantes motivaram desde cedo uma escolha, direcionando-se as atividades culturais 

prioritariamente para o público “Escolas” e “Famílias”, com o objetivo de: 

 

1) Captar novos e jovens leitores, estimulando hábitos de leitura entre as crianças 

2) Prestar apoio didático aos alunos 

3) Reforçar os índices de empréstimo e consulta documental 

 

Precisamente, as atividades culturais, para além do óbvio apoio à malha de associações e animadores 

culturais da cidade (incluindo-se aqui editoras e autores), têm como alvo reforçar e destacar o “core 

business” da biblioteca: a consulta de informação, a Leitura e o Livro. 

 

Ao longo de 2019 foram realizadas 208 atividades com cerca de 3826 participantes. Destacamos a 

participação na “Noite da Literatura Europeia”, a “Feira do Livro Infantil”, os cursos de “Português para 

17985

4158

24533

Circulação Documental

Empréstimos Renovações Consultas
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Estrangeiros”, as “Conferências de Filosofia” e as aulas de “Yoga” e “Dança” que animaram as manhãs dos 

nossos mais jovens leitores. Este conjunto alargado de atividades foi possível de apresentar graças ao 

concurso aos próprios recursos humanos da biblioteca, à cedência gratuita de espaços e ao 

estabelecimento de parceiras: 

1) Programação própria – 148 atividades 

2) Parcerias com outras entidades – 33 atividades 

3) Cedência gratuita de espaços – 27 atividades 

 

Dividindo as atividades por Tipologias temos: 

Hora do Conto: 61 atividades com 1177 participantes 

Oficinas criativas: 51 atividades com 738 participantes 

Visitas Guiadas: 20 atividades com 290 participantes 

Conferências: 17 atividades com 535 participantes 

 Lançamentos de Livros: 10 atividades com 310 participantes 

Comunidade de Leitores: 9 atividades com 106 participantes 

Cursos de Português para estrangeiros: 3 atividades com 80 participantes 

Festivais: 2 atividades com 550 participantes 

Cinema: 2 atividades com 40 participantes 

Mostras bibliográficas: 33 atividades 

 

 

Em termos de público participante, foi maioritária a frequência de crianças e jovens nas atividades 

realizadas. Dentro do valor apresentado (2377), a maioria participou em ambiente escolar. Com efeito foram 

1715 crianças que, em visita organizada com a escola básica (1000) ou jardim de infância (515), 

participaram nas “Hora do Conto”, “Oficina Criativa” e “Visita Guiada”. 
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Este conjunto alargado de atividades foi possível de apresentar graças ao concurso aos próprios recursos 

humanos da biblioteca, à cedência gratuita de espaços e ao estabelecimento de parceiras 

 

 

 

Estas atividades permitiram desenvolver competências na língua materna, sociais e cívicas, na 

sensibilidade e expressão cultural e em língua estrangeira. 

 

 

 

Num ano muito marcado pelas obras de restauro do edifício, a Biblioteca São lázaro conseguiu manter um 

número de visitas bastante razoável. Com efeito, o nº de participações em atividades culturais até 

aumentou, muito por força da “Noite Europeia da Literatura” e da “Feira do Livro infantil” que reuniu as 

livrarias da freguesia de Arroios. Consolidaram-se, também, os cursos de Português para Estrangeiros, 

uma importante ferramenta de acolhimento e integração das comunidades imigrantes com tão forte 

implantação na nossa freguesia e que são já recomendados pelo Centro Nacional de Apoio ao Imigrante. 
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Seguindo uma tendência já com alguns anos, diminuiu o número de utilizações de computadores colocados 

á disposição do público, mas é notório o aumento do número de utentes que frequentam a biblioteca como 

local de estudo, servindo-se dos seus próprios dispositivos de trabalho e conexão à internet. 

 

Finalmente e apesar de ter aumentado o número de utilizadores a usufruir do serviço de empréstimo, 

registou-se aqui uma quebra no número de documentos emprestados e na renovação dos mesmos, pelo 

que se impõe um futuro reforço e renovação documental do acervo da biblioteca, para mais e em face da 

expansão da rede de bibliotecas da cidade.  

 

ESPAÇO PÚBLICO 

 

A presente informação refere-se a dados estatísticos da atividade de manutenção do espaço público 

relativos ao ano de 2019. 

GOPI - Gestão de ocorrências e pedidos de intervenção da CML (2019) 

 

Manutenção do Espaço Público 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenções em Espaço Público (2019) 
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Intervenções em Instalações (2019) 
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1. MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PEDONAL  

Estudos e Projetos 

Foram elaborados pelos serviços da Junta de Freguesia estudos preliminares que suportam os 

procedimentos de posterior contratação de projeto de execução e empreitada, no âmbito dos contratos de 

delegação de competências dos 4 programas previstos pela CML – bairro 100% seguro, Requalificação de 

Equipamentos / Espaço Público, Projetos Especiais e Equipamentos Desportivos. Com âmbitos e escalas 

diferentes, as obras contemplam os vários dos trabalhos listados abaixo e que refletem as necessidades 

de melhoria do espaço público com que a freguesia se debate, fruto do desgaste do tempo, mau uso ou 

uso excessivo do espaço (aumento de população, aumento do turismo, p.e). As melhorias são introduzidas 

não apenas numa logica de conservação e reposição, mas aproveitando para introduzir valências coerentes 

com as necessidades do presente, com perspetiva de durabilidade e flexibilidade para o uso da cidade no 

futuro.  

- a) ampliação de passeio; b) melhoria das condições de atravessamento; c) regularização de 

estacionamento automóvel; d) introdução de estacionamento para motociclos, mobilidade reduzida, 

bicicletas, trotinetes; e) introdução de zonas de estadio; f) introdução de arvoredo; g) introdução de faixa 

pedonal confortável; h) introdução de calçada mista; i) regularização de pavimentos e inclinações; j) 

melhoria e reabilitação de guardas e corrimãos; k) eliminação ou minimização de ressaltos no percurso 

pedonal; l) integração de abrigos de autocarro; m) regularização de degraus de escadarias; n) proteção de 

arvoredo classificado; o) limpeza e/ou repintura  de panos de parede e muros; p) sinalização de zonas de 

coexistência. 

 

Locais: 

Largo de Santa Bárbara 

R. Andrade / Rua Maria da Fonte 

Calçada de Santana / R. Arco da Graça 

R. São Lázaro 

Escadaria Tv. João Vaz 

Rua de Ponta Delgada  

Jardim Cesário Verde 

Escadaria Igreja NS Resgate à R. Álvaro Coutinho 

Beco São Luis da Pena 

R. Damasceno Monteiro 

R. Jacinta Marto 

R. Carlos José Barreiros 

R. Heróis de Quionga 
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Calçada Moinho de Vento 

R. Marques da Silva 

R. Forno do Tijolo / R. Moçambique 

R. Forno Tijolo / R. Macau / R Antónia Andrade 

R. Maria da Fonte 

R. Cruz da Carreira 

Campo dos Mártires da Pátria Norte 

Praça Olegário Mariano 

Piscina de Arroios ao Mercado do Forno do Tijolo 

 

Trabalhos efetuados 

- Reconstrução e melhoria de muro e vedação ao Mercado do Forno do Tijolo  

- Estudo de melhoria e ordenamento do Estacionamento ao Mercado do Forno do Tijolo  

- Melhoria de entrada ao Mercado do Forno do Tijolo / R. Damasceno Monteiro. 

- Consulta técnica para procedimento com vista à reativação da Fonte ao Jardim Constantino 

- Reabilitação das Instalações Sanitárias ao Mercado 31 de Janeiro 

- Identificação de locais para instalação de motociclos e bicicletas, em articulação com a CML. 

- Conservação do pavimento do Jardim Cesário Verde 

- Integração de novos bancos e conservação e reabilitação dos existentes. 

 

2.  CASA ABERTA  

Foram feitos os convites para as obras de melhoria no acesso e mobilidade dentro da habitação, tendo-se 

selecionado a empresa e fixado o calendário das intervenções, as quais vieram a ter início em janeiro de 

2020. Apesar de publicitado nos canais de comunicação da junta, e em pelo menos uma sessão presencial 

dos técnicos com o público algo, o número reduzido de pedidos para avaliação justificam uma demorada 

execução do programa, em 2019 vislumbrou-se por fim a concretização dos objetivos da fase piloto do 

programa Casa Aberta - a qualificação em 12 a 15 habitações. 

 

3.  TIA  BINA  –  PARCERIA COM A C ICLOFICINA DOS ANJOS  

A atividade de aprendizagem para o uso da bicicleta e condução em meio urbano desenvolveu-se entre 26 

de Outubro e 7 de Dezembro e alcançou mais de 40 participantes, tendo sido desenvolvida pela Equipa do 

Espaço Público e apoiada pelas demais áreas desta junta, por se entender dar relevância e visibilidade ao 

uso da bicicleta do ponto de vista da mobilidade e fruição do espaço público, apesar da atividade ter 

conhecidos benefícios para a saúde, uma vez que a reabilitação do espaço público enquanto qualificação 

positiva para a promoção do uso, convívio e segurança dos peões e utilizadores de bicicleta é um dos 
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princípios que pautam os projetos e obras que a equipa desenvolve e em que colabora. A atividade gratuita, 

foi aberta a toda a população e teve grande aceitação, tendo as inscrições superado em muito o número 

de vagas disponíveis, tendo-se verificado uma assiduidade dentro da expectativa e do limite de alunos para 

a atividade. 
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4.  VALORIZAÇÃO DA ESTRUTURA VERDE  

No âmbito dos espaços verdes a Junta de Freguesia de Arroios, tem sob a sua gestão 24 espaços, abaixo 

identificados por tipologia e localização: 

 

 

Jardins 

Maria de Lurdes Pintassilgo 

Cesário Verde 

António Feijó 

Braamcamp Freire 

Praça das Novas Nações 

Cesário Verde 

Henrique Lopes de Mendonça 

Constantino 

Largo de Arroios 

D. Estefânia 

 

Áreas ajardinadas 

Rua Gomes Freire 

Av. Fontes Pereira de Melo 

Mercado Forno do Tijolo 

Largo de Santa Barbara 

Largo do Mastro 

Rua Santa Barbara 

Rua Maria da Fonte 

Travessa das Recolhidas 
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Canteiros 

Av. Almirante Reis 

Rua Quirino Fonseca 

Rua Visconde Santarém 

Largo Intendente 

 

Miradouro 

Monte Agudo 

Rotundas 

Largo Dona Estefânia 

 

Em 2019 os trabalhos de manutenção que se executaram incidiram nas operações gerais diárias de limpeza 

e remoção de lixos, regas diárias (automáticas, semiautomáticas ou manuais), corte e manutenção de 

relvados e prados, ressementeiras, controle de infestantes, fertilizações, sachas e mondas em rotinas que 

percorrem todos os espaços, com uma cadência de rotatividade entre 3 a 4 semanas, tratamentos 

fitossanitários, retancha, plantações, cortes de sebes quando necessário, limpeza de elementos de água 

(bebedouros, lagos, tanques e cascatas) e mobiliário, destacando-se as seguintes intervenções: 

Ações feitas pelo jardineiro – Deservagem de caldeiras e canteiro central da Av. Almirante reis, poda de 

árvores, plantio, manutenção das plantas nos Polos e Sede, manutenção do jardim/parque infantil da Rua 

De Dona Estefânia, colaboração para remoção e eliminação com Academia Militar e Obra Social das Irmãs 

Oblatas de Santíssimo Redentor. 

 

Miradouro do Monte Agudo – intervenção de limpeza de maneira pedagógica sobre ambiente e 

sustentabilidade, em parceira com os alunos da Escola Dona Luísa de Gusmão 

 

Combate a pragas - Jardim Braamcamp Freire, Jardim Campo Mártires da Pátria e Miradouro do Monte 

Agudo – procedeu-se à remoção de “ninhos” no âmbito do controlo da praga da processionária, ou lagarta 

do pinheiro, que constitui um infestante destas espécies arbóreas. 

 

5. OCORRÊNCIA PORTAL “NA MINHA RUA LX”  

Quanto às ocorrências no portal “Na minha rua LX” registaram-se em 2019, 92 processos, 62 dos quais 

fora da competência da Junta de Freguesia de Arroios. Quanto às restantes situações registadas 

verificou-se um tempo médio de resposta não superior a 5 dias. 
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LICENCIAMENTO 

 

Fiscalização e Sensibilização 

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo Serviço de Licenciamento da Junta de Freguesia de Arroios existiu 

uma continuidade de em termos de fiscalização do espaço público e sensibilização dos comerciantes. 

 

No decorrer do ano 2019 em termos contabilísticos desde o dia 1 de janeiro até 31 de dezembro foram 

registados: 

 

 

 

Processos de Licenciamento Zero  

Foram registados 865 processos de licenciamento zero dos quais 830 processos de mera comunicação e 

35 processos de comunicação com prazo, que foram analisados, registados efetuadas notificações de 

pagamento das taxas devidas, envio via CTT, controlo de pagamento de taxas e respetivo arquivo destes 

processos. 
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Processos de Ocupação Espaço Público 

Em 2019 foram registados e apreciados 94 processos de ocupações temporárias dos quais podemos 

destacar as seguintes iniciativas: 

VII Desfile de Carnaval de Arroios 

Feira do Intendente 

Arroios a Mexer 

Dia Internacional da Língua Materna do Bangladesh 

Feira da Saúde de Arroios 

Festas da Cidade de Lisboa – Santos Populares 

Feira Alfarrabista 

Inauguração Quiosque Jardim Constantino  

Dia São Martinho 

Magusto às Escadinhas 

Concerto Intendente Fair Saturday 

Atlantic Swing Festival 

Desporto para todos 

Festival chapéus na rua 

Mercado no Bairro 

Luísa Convida – Almoço de Natal 

Roteiro lúdico para crianças  

 

 

 

No ano de 2019 foram efetuadas cerca de 350 deslocações a estabelecimentos em situações solicitadas 

pelos comerciantes ou fiscalizações. 
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Foram realizadas 209 informações escritas relativas a processos ou de apoio para tomada de decisões. 

 

Referindo por fim que o serviço de Licenciamento adotando uma política de consumo sustentável 

implementou que as notificações de pagamento de taxas, que anteriormente eram efetuadas por carta 

registada são, maioritariamente, enviadas por correio eletrónico para os comerciantes, contribuindo assim 

para diminuição do consumo de papel. 

 

GESTÃO DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

CONTRATO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS N.º 5-UCT-DRJF-2019 

 

Foram firmados em junho de 2019 os contratos em assunto. A JFA tem vindo a cumprir desde essa data, 

os critérios vertidos no contrato de delegação de competências, nomeadamente, no que concerne aos 

pareceres técnicos prévios da Câmara Municipal de Lisboa, bem como todas as boas regras de contratação 

pública nas diferentes fases dos procedimentos (contratação pública de projeto de execução, contratação 

pública da empreitada e contratação pública da fiscalização).  

 

Lote 0 - Travessias Diversas - 2ª Fase Acessibilidades - Largo de Santa Bárbara + Rua Maria da Fonte / 

Rua Andrade + Calçada Santana / Rua Do Arco da Graça + Rua de São Lázaro 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Início da Empreitada – 14 de abril de 2020 (em curso) 

Conclusão da Empreitada – 30 de junho de 2020 (previsão) 

 

Lote 1 – Escadaria da Travessa João Vaz + R. Ponta Delgada/ Calçada de Arroios + R. Ponta Delgada/ R. 

Açores 

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Procedimento Empreitada – em tramitação final 

Início da Empreitada – 11 de maio de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – 31 de julho de 2020 (previsão) 

 

 

Lote 1A – Pavimento Cesário Verde 

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Procedimento Empreitada – em tramitação final 
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Início da Empreitada – 11 de maio de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – 31 de julho de 2020 (previsão) 

 

Lote 2 – Escadaria Nossa Senhora do Resgate e Beco São Luís da Pena 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Início da Empreitada – 11 de maio de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – 31 de agosto de 2020 (previsão) 

 

Lote 3 – Ruas de Pronunciada Inclinação - Passeios - Rua Damasceno Monteiro + Rua Jacinta Marto + 

Rua Carlos José Barreiros + Rua Heróis de Quionga + Calçada Moinho de Vento + Rua Marques da Silva 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Procedimento Empreitada – data de apresentação de propostas dia 30 de abril de 2020 

Início da Empreitada – 01 de junho de 2020 

Conclusão da Empreitada – 30 de setembro de 2020 

 

Lote 4 – 2 Cruzamentos Rua de Macau / Rua Antónia Andrade + R. Forno do Tijolo / Moçambique 

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Início da Empreitada – 20 de abril de 2020 (em curso) 

Lote 5A – Requalificação do Centro Logístico Braancamp Freire - Campo Mártires da Pátria Sul 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Início da Empreitada – julho de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – dezembro de 2020 (previsão) 

 

Lote 6 – Rua Maria da Fonte 

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Início da Empreitada – setembro de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – janeiro 2021 (previsão) 

 

Lote 7 – Rua Cruz da Carreira 

Projeto – Inplanta, Lda.  

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Início da Empreitada – setembro de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – dezembro de 2020 (previsão) 

Orçamento – € 125.000,00 (estimativa) 

Fiscalização – empreitada com fiscalização externa (equipa composta por um diretor fiscal, um coordenador 

de segurança e um fiscal de construção)  
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Outras informações – em fase de elaboração do estudo prévio e do projeto de execução 

 

Lote 8 – Campo Mártires da Pátria Norte  

Tipo de Procedimento Empreitada – Consulta prévia 

Início da Empreitada – setembro de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – dezembro 2020 (previsão) 

 

Lote 9 – Praça Olegário Mariano 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Início da Empreitada – setembro de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – janeiro de 2021 (previsão) 

 

Lote 13 – Requalificação do Posto de Limpeza da Rua Aquiles Monteverde  

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Início da Empreitada – maio de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – dezembro 2020 (previsão) 

 

Obras Reabilitação Piscina de Arroios + Construção de Passadiço e de Ascensor Vertical 

Tipo de Procedimento Empreitada – Concurso público 

Procedimento Empreitada – procedimento em fase de contratação pública 

Início da Empreitada – 01 de junho de 2020 (previsão) 

Conclusão da Empreitada – 31 de outubro de 2020 

 

MERCADOS 

 

Com a transferência de competências, os Mercados de Arroios, Mercado 31 de Janeiro e o Mercado Forno 

do Tijolo foram transferidos para a competência da Junta de Freguesia de Arroios. 

 

Relativamente ao Mercado 31 de Janeiro destaca-se a abertura da nova Loja do Cidadão, tendo sido um 

motivo de enorme valorização do mercado e da capacidade de gerar mais movimento e rentabilidade para 

os comerciantes. 
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O Mercado 31 de Janeiro, com a infraestrutura desportiva do PADEL, Loja do Cidadão e mercado 

comercial, tornou-se assim um equipamento polivalente de referência para os fregueses e munícipes de 

Lisboa. 

Foram também realizadas intervenções corretivas nos elevadores e resolução de patologias para melhoria 

das condições desta infraestrutura (ponto1 do gráfico X). 

Foi desenvolvido um Concurso Público para adjudicação de espaços comerciais no Mercado 31 de Janeiro 

para 4 lojas e 11 lugares (bancas), tendo sido finalizado já em 2020 com a adjudicação das 4 lojas e de 4 

lugares. 

Relativamente ao Mercado de Arroios tem existido por parte da Junta de Freguesia enorme preocupação 

em dinamizar ações e eventos em colaboração com a Seção de Cultura que atraiam público ao mercado. 

Manteve-se uma colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa no sentido de encontrar uma solução 

estrutural para a dinamização deste icónico mercado, passando pela utilização total da sua capacidade que 

tornem esta infraestrutura um polo de atração comercial.  

No Mercado Forno do Tijolo, foi executado o projecto reabilitação do espaço público na envolvente do 

Mercado, com prioridade à acessibilidade pedonal, sendo controlada a entrada de veículos automóveis e 

tarifado o estacionamento que será implementado no ano de 2020 (ponto2 do gráfico X). 

Relativamente à obra do elevador de acesso através da Rua Damasceno Monteiro, esta não foi ainda 

executada pois o concurso público ficou deserto tendo sido necessário alterar a estratégia para a sua 

implementação integrando no projeto de reabilitação do equipamento desportivo (ponto3 do gráfico X). 

 

A receita cobrada em 2019 perfaz um total de 610 658,79 €, sendo €510 665,22 do valor emitido em 2019 

e €99 993,57 do ano anterior. Verificando-se um grau de execução financeira elevado. 
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PROTEÇÃO CIVIL 

No âmbito das atividades realizadas em 2019 na secção de proteção civil destacam-se as seguintes: 

• Reuniões Mensais com o Grupo de Voluntários de Proteção Civil; 

• Realização de 4 reuniões extraordinárias para práticas da utilização de rádios e preparação das 

intervenções dos voluntários em diferentes iniciativas como a preparação para o apoio ao desfile de 

Carnaval e às comemorações do 25 de abril; 

• Participação de um observador e um voluntário no Simulacro CASCADE´19 2019, exercício Europeu 

de Proteção Civil, organizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC); 

• Participação de dois voluntários como observadores na noite da Passagem de Ano, um no posto de 

comando do Terreiro do Paço e outro no Parque das Nações; 

• Formação de 4 voluntários no Curso de Agente Local de Proteção Civil: Sistema de Proteção Civil, 

Riscos e Vulnerabilidades da cidade de Lisboa, Plano Local de Emergência, Meios de primeira 

intervenção e combate de incêndios, Primeiros Socorros e Suporte Básico de vida- Desfibrilhação 

Automática Externa, certificado pela Escola do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa; 

• Renovação do protocolo com a Associação de Radioamadores da Região de Lisboa (ARRLx). Esta 

associação auxilia a JFA na gestão da rede de rádio, mantendo operacionais os equipamentos 

existentes - sistemas de rádios e repetidores, promovendo a sua manutenção permanente. Tem ainda 

a responsabilidade de formar os elementos que venham a integrar o Núcleo de Voluntários, em 

comunicações de emergência. 

• Formação de 5 voluntários em comunicações de rádio pela Associação de Radioamadores da Região 

de Lisboa (ARRLx); 
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• Elaboração de uma proposta de plano de atividades para serem realizadas com os voluntários durante 

o ano 2020; 

• Mapeamento na freguesia das zonas onde se encontram pessoas em situação de sem abrigo; 

• Início da cartografia das chamadas zonas sombra das comunicações;  

• Realização de 5 reuniões de trabalho para atualização do Plano Local de Emergência, com a criação 

de diferentes grupos de trabalho, para a atualização das diferentes áreas que o mesmo abrange; 

• Participação nos Arraiais da Freguesia na noite de Santo António (12 para 13 de junho), com a ativação 

do Centro de Operações de Emergência (COE). A atuação contou com a participação de 7 Agentes 

Locais de Proteção Civil de Arroios, juntamente com 2 elementos da Associação de Radioamadores 

da Região de Lisboa. Os arraias visitados pelos Agentes Locais de Proteção Civil foram os da Rua de 

Arroios, o da Igreja dos Anjos e o do Largo do Intendente; 

• Instalação definitiva do COE no Polo dos Anjos, com a aquisição de ferramentas técnicas e 

tecnológicas que permitam mantê-lo em funcionamento durante qualquer emergência; 

• Reforço da capacidade de comunicação rádio da Proteção Civil, com a aquisição de 14 novos 

equipamentos portáteis; 

• Compra de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) para ser instalado na Sede da Junta de 

Freguesia de Arroios; 

 

O grupo de Voluntários do Núcleo de Proteção Civil, à data de 31/12/2019, é constituído por 48 elementos, 

24 do sexo masculino e 24 do sexo feminino, de diversas áreas de formação e com idades compreendidas 

entre os 21 e os 72 anos, o que dá uma média de idades de 47 anos. 

 

 
Gráfico 1 

 

 

 

Em relação a taxa de execução dos projetos propostos em 2019 verifica-se que esta foi de 75%. Valor que 

se explica pela comparação entre as ações que foram propostas para esse ano e pelo trabalho efetivamente 

realizado: 
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Projeto 1 - Instalação fixa do Centro de Operações de Emergência (COE) - Objetivo Executado: 25%; 

Projeto 2 - Adesão ao Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (APNDAE) - Objetivo 

parcialmente cumprido: 12,5 %; 

Projeto 3 - Reformulação do Plano Local de Emergência (PLE) - Objetivo parcialmente cumprido: 12,5%; 

Projeto 4 - Reforço da formação e da aposta no Grupo de Voluntários de Proteção Civil de Arroios - Objetivo 

Executado - 25%. 

 

 
Gráfico 2 

 

 

Por último, a taxa de execução orçamental foi de 61%. 

 

 
Gráfico 3 
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BEM-ESTAR ANIMAL 

 

A seção do bem-estar animal, pretende levar a cabo as preocupações éticas e técnicas relativas ao bem-

estar animal e à proteção legal dos animais. Atualmente, pensa-se muito nos animais de companhia, mas 

na Freguesia de Arroios para além destes, existem também animais de rua de várias espécies que coabitam 

com os fregueses diariamente, como exemplo disso, o Jardim Campo Mártires da Pátria, com patos, 

galos/galinhas, pombos e um pavão. 

A Junta de Freguesia no ano de 2019 continuou a seguir uma política de isenção de pagamento de licenças 

para gatos e cães, estando sensibilizada para o facto de estes terem um papel importante na vida das 

pessoas, nomeadamente nas crianças e idosos. 

O Natal dos Animais realizado no dia 7 de dezembro – Mercado do Forno do Tijolo, foi uma atividade 

realizada com o apoio da Junta de Freguesia para promover o Bem-Estar Animal, onde se sensibiliza a 

população para os seus deveres de proteger os animais. 

Relativamente ao Dog Park existente no Campo Mártires da Pátria, houve uma intervenção no recinto de 

forma a proteger os animais que frequentam o parque. 

Para evitar fugas para o jardim ou mesmo entradas bruscas no recinto evitando assim os confrontos entres 

os cães, foi colocada uma segunda porta interior, formando uma antecâmara, onde o utente consegue tirar 

ou colocar a trela, evitando que por descuido de outros a porta se abra e o animal consiga fugir. Esta 

pequena mudança foi importante para a segurança de todos os que frequentam o Dog Park, evitando 

surpresas desagradáveis. 

Quanto aos animais de rua existentes na freguesia, é de salientar o continuo apoio à proteção dos gatos, 

através da colocação de novos abrigos (gatis). No ano de 2019 foram colocados três novos gatis na 

freguesia, Liceu Camões, Jardim de Arroios e nas traseiras das instalações dos CTT, situada na Rua de 

Arroios. O apoio a esses gatis é realizado através de voluntários onde os cuidados de higiene e alimentação 

é assegurado por estes. 

Há ainda a referir a implementação de um pombal contracetivo no Jardim Campo Mártires da Pátria no mês 

de dezembro, para controlo da população de pombos, colocando assim de parte métodos mais agressivos, 

contribuindo para aumentar a saúde dos animais e diminuindo o risco na saúde pública. Estes pombais, 

tem o objetivo de os pombos fazerem os ninhos dentro do equipamento e após a colocação dos ovos, estes 

serem substituídos por ovos de plástico, diminuindo assim a sua população. 
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Ainda no Jardim Campo Mártires da Pátria, como referido, existem muitos patos e galos/galinhas naquele 

espaço. Esses animais circulam livremente na via pública e são alimentados diariamente por um 

trabalhador da Junta de Freguesia, é importante também referir que existe um acompanhamento técnico 

pelos Médicos Veterinários do Município de Lisboa, assegurando assim o seu bem-estar a nível de 

doenças, traduzindo-se numa segurança a nível de saúde pública. 

Para o ano de 2019, foi possível realizar a grande maioria das medidas previstas: 

1. Manutenção de isenções de licenças para animais de companhia; 

2. Incremento de bebedouros e dispensadores de sacos; 

3. Criação do cartão Arroios Animais +; 

4. Melhorias do Dog Park; 

5. Criação de abrigos para gatos; 

6. Implementação de pombais contracetivos; 

7. Realização de atividades sensibilização para animais. 

 

Das medidas previstas para o ano de 2019, só quatro foram concretizadas, tendo uma taxa de execução 

acima dos 50%. 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL  

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-

nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização das despesas. 

Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 104.31% na receita e de 67.49% na despesa, 

correspondendo a um montante de 7 974 613.06€ e 5 159 729.56€ respetivamente de receitas e despesas 
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orçamentais, permitindo a transição para a gerência seguinte de um saldo de 2 873301.71€, onde 2 873 

301.71€ dizem respeito à execução orçamental e 58 418.21€ dizem respeito a operações de tesouraria. 

A execução da receita foi superior ao orçamentado derivado, nomeadamente, à receita relacionada com os 

Contratos de Delegação de Competências assinados com a Câmara Municipal de Lisboa, como se irá 

verificar na rubrica “Transferências Correntes”. 

 

Quadro 1- Resumo Fluxos de Caixa 
               (Unidade) Euro) 

 

 

Apesar das despesas de capital serem superiores às receitas de capital, verificamos que, tendo em conta 

as receitas e despesas correntes e as outras receitas (saldo de gerência e as Reposições não abatidas nos 

pagamentos), as receitas cobradas são superiores à despesa paga em 2 873 301.71€. Assim não se 

verificam anomalias na cobertura da despesa executada pela receita cobrada, estando a Freguesia de 

Arroios a cumprir com a regra do equilíbrio. 

 

Quadro 2- Resumo Execução orçamental 

 (Unidade) Euro) 

 

 

 

 

 

974.650,85 5.159.729,56

Execução Orçamental 920.366,08 Despesas Correntes 4.889.025,26

Operações de Tesouraria 54.284,77 Despesas Capital 270.704,30

7.054.246,98 464.354,46

Receitas Correntes 7.012.081,47 2.873.301,71

Receitas Capital 40.561,66

Receitas Outras 1.603,85 Execução Orçamental 2.814.883,50

468.487,90 Operações de Tesouraria 58.418,21

8.497.385,73 8.497.385,73

Total das Receitas Orçamentais

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior

Operações de Tesouraria

Saldo da Gerência Seguinte

Operações de Tesouraria

Total das Despesas Orçamentais

Descrição Dotação % Execução Exec./Dotação   %

Receitas Correntes 6.563.883,72 85,86% 7.012.081,47 106,83%

Receitas de Capital 147.599,00 1,93% 40.561,66 27,48%

Outras Receitas 933.366,08 12,21% 921.969,93 98,78%

Total das Receitas 7.644.848,80 100,00% 7.974.613,06 104,31%

Despesas Correntes 6.518.801,60 85,27% 4.889.025,26 75,00%

Despesas de Capital 1.126.047,20 14,73% 270.704,30 24,04%

Total das despesas 7.644.848,80 100,00% 5.159.729,56 67,49%
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Controlo Orçamental – Receita 2019 

 

Quadro 3- Comparação entre a Receita Prevista e a Receita Cobrada Líquida 
 

 

 

 

 

 

Os montantes acima referidos, no quadro e no gráfico, reportam as Dotações Iniciais de cada Orçamento 

anual e a Receita Cobrada Líquida (Receita cobrada bruta deduzida dos reembolsos e restituições). 

 

  

Ano (a) (b) a - b

Corrente Capital Total Corrente Capital Total Diferença 

2019 4.841.641,00 €  160.599,00 €     5.002.240,00 €  7.011.352,12 €  42.165,51 €    7.053.517,63 €  2.051.277,63 €-  

2018 5.020.937,00 €  143.997,00 €     5.164.934,00 €  4.940.835,28 €  175.211,62 € 5.116.046,90 €  48.887,10 €       

2017 5.205.760,00 €  2.005,00 €          5.207.765,00 €  5.177.798,38 €  375.577,20 € 5.553.375,58 €  345.610,58 €-     

2016 4.982.044,00 €  2.704,00 €          4.984.748,00 €  5.346.736,43 €  9.537,69 €      5.356.274,12 €  371.526,12 €-     

Receita Prevista Receita Cobrada Liquida
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Quadro 4- Orçamento da Receita – Estrutura e Evolução 
           (Unidade: 

Euro) 

 

 

As receitas totais cobradas em 2019 foram de 7 974 613.06€ cuja composição é em mais de 87% 

proveniente de receitas correntes, 0.51% de receitas de capital e 11.56% correspondem ao Saldo de 

Gerência do ano transato. 

 

Em termos absolutos, em 2019 verificou-se um aumento da receita total no montante de 2 576 274.88€, 

mais 47.72% comparativamente ao ano anterior.  

 

De referir a variação positiva no capítulo “Saldo de gerência” com mais de 229% e o capítulo 

“Transferências correntes” em mais de 55%. Os capítulos “Impostos Diretos” e Taxas, multas e outras 

penalidades” registaram aumentos muitos ligeiros. 

 

Verifica-se uma redução nos restantes capítulos, sendo as mais expressivas com uma redução de 99 

964.40€ e 51 110.32€, nos capítulos “Transferências de capital” e “Venda de bens e serviços correntes” 

respetivamente.  

 

Relativamente à estrutura da receita e de acordo com o quadro apresentado, verifica-se que à semelhança 

de anos anteriores uma grande dependência da receita proveniente das transferências correntes, as quais 

representam no seu total 74% da receita total. 

  

Descrição - Capitulos Receita cobrada 2019 % Receita cobrada 2018 % Variação 2018 / 2019 %

01 - Impostos diretos 87.565,98 1,10% 86.526,86 1,60% 1.039,12 1,20%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 733.328,70 9,20% 726.986,18 13,47% 6.342,52 0,87%

05 - Rendimentos de propriedade 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

06 - Transferências correntes 5.901.274,57 74,00% 3.787.944,71 70,17% 2.113.329,86 55,79%

07 - Venda bens e serviços correntes 288.612,22 3,62% 339.722,54 6,29% -51.110,32 -15,04%

08 - Outras receitas correntes 1.300,00 0,02% 3.000,00 0,06% -1.700,00 -56,67%

Total das Receitas Correntes 7.012.081,47 87,93% 4.944.180,29 91,59% 2.067.901,18 41,82%

09 - Venda de bens de investimento 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

10 - Transferências de capital 40.561,66 0,51% 140.526,06 2,60% -99.964,40 -71,14%

13 - Outras Receitas de Capital 0,00 0,00% 11.849,98 0,22% -11.849,98 0,00%

Total Receitas de Capital 40.561,66 0,51% 152.376,04 2,82% -111.814,38 -73,38%

15 - Reposições não abatidas aos pagamentos 1.603,85 0,02% 22.835,58 0,42% -21.231,73 -92,98%

16 - Saldo da Gerência anterior 920.366,08 11,54% 278.946,27 5,17% 641.419,81 229,94%

Total de Outras Receitas 921.969,93 11,56% 301.781,85 5,59% 620.188,08 205,51%

Total Geral     7.974.613,06 100,00% 5.398.338,18 100,00% 2.576.274,88 47,72%
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Apresenta-se de seguida o mapa resumo da receita por capítulo, previsões corrigidas, receita cobrada e 

grau de execução das mesmas. 

 

Quadro 5- Execução Orçamental da Receita no ano de 2019 
                (Unidade Euro) 

 

 

O quadro apresenta a execução do Orçamento da Receita, no qual verificamos que a Receita Cobrada 

Bruta no ano foi de montante de 7 974 613.06€, representando 104.31% da Receita Prevista. 

 

Da Receita Cobrada Bruta ao deduzirmos os Reembolsos e Restituições pagas, no montante de 929.35€, 

resulta a Receita Cobrada Líquida no montante de 7 973 883.71€.  

 

De salientar as receitas referentes aos capítulos “Impostos diretos”, “Transferências Correntes” e “Outras 

receitas correntes” obtiveram uma execução superior ao previsto, ou seja, mais de 100%. 

 

 

 

  

Descrição - Capítulos Previsões corrigidas Receita cobrada Grau de execução %

01 - Impostos diretos 75.000,00 87.565,98 116,75%

04 - Taxas, multas e outras penalidades 783.802,00 733.328,70 93,56%

05 - Rendimentos de propriedade 1,00 0,00 0,00%

06 - Transferências correntes 5.355.551,72 5.901.274,57 110,19%

07 - Venda bens e Serviços correntes 349.525,00 288.612,22 82,57%

08 - Outras receitas correntes 4,00 1.300,00 32500,00%

Total Receitas Correntes 6.563.883,72 7.012.081,47 106,83%

09 - Venda bens investimento 3,00 0,00 0,00%

10 - Transferências de capital 147.594,00 40.561,66 27,48%

12 - Passivos financeiros 1,00 0,00 0,00%

13 - Outras Receitas de Capital 1,00 0,00 0,00%

Total Receitas Capital 147.599,00 40.561,66 27,48%

15 - Reposições não abatidas aos pagamentos 13.000,00 1.603,85 12,34%

16 - Saldo da Gerência anterior 920.366,08 920.366,08 100,00%

Total Outras Receitas 933.366,08 921.969,93 98,78%

Total     7.644.848,80 7.974.613,06 104,31%
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Analisando o peso das rubricas da receita em relação ao total da receita realizada, temos: 

 

 

Através do gráfico apresentado, é possível verificar que o capítulo que mais receita arrecadou foi o “06 – 

Transferências correntes” que representou 74% da receita realizada, verificando-se assim uma forte 

dependência das transferências correntes. 

 

Quadro 6- Desenvolvimento rubrica “06 – Transferências correntes” 
                (Unidade Euro) 

 

Entidade financiadora
Transferências 

Orçadas

Transferências 

Obtidas

Grau de execução 

da receita

Administração Central (Estado) 3.472.002,00 3.545.874,47 102,13%

Fundo finan. freguesias Lei 42/98 305.367,00 305.367,75 100,00%

Estatuto remuneratório Lei 11/96 39.000,00 38.012,97 97,47%

Outras delegações de competências Lei 56/2012 3.050.000,00 3.126.566,00 102,51%

Artigo 38.º, n.º 8 da Lei 73/2013 1.633,00 1.633,00

Outras (DGESTE - AEC) 76.001,00 74.294,75 97,75%

Estado - projetos co-financiados 1,00 0,00 0,00%

Administração Local (CML) 1.883.546,72 2.355.400,10 125,05%

Segurança Social 2,00 0,00 0,00%

Sistemas de Seg. Social - Projetos IEFP 1,00 0,00 0,00%

Outras transferências 1,00 0,00 0,00%

Instituições sem fins lucrativos 1,00 0,00 0,00%

Receitas com origem em particulares 1,00 0,00 0,00%

Total     5.355.551,72 5.901.274,57 110,19%
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Controlo Orçamental – Despesa 2019 

 

Quadro 7- Despesas Orçamentais – Comparação entre Despesa Prevista e Despesa Paga 
 

 

 

 

 

 

 

Os montantes acima referidos, no quadro e no gráfico, reportam as Dotações Iniciais de cada Orçamento 

anual, ou seja, sem a incorporação do Saldo de Gerência do ano anterior, e as Despesas pagas ocorridas 

nesse exercício. 

 

 

 

  

Ano (a) (b) a - b

Corrente Capital Total Corrente Capital Total Diferença 

2019 4.623.743,00 €  378.497,00 €     5.002.240,00 €  4.889.025,26 €  270.704,30 €     5.159.729,56 €  157.489,56 €-     

2018 4.872.934,00 €  292.000,00 €     5.164.934,00 €  4.266.094,55 €  211.877,55 €     4.477.972,10 €  686.961,90 €     

2017 4.587.796,00 €  619.969,00 €     5.207.765,00 €  5.068.882,14 €  1.082.961,49 €  6.151.843,63 €  944.078,63 €-     

2016 4.386.342,00 €  598.406,00 €     4.984.748,00 €  4.548.342,45 €  813.442,97 €     5.361.785,42 €  377.037,42 €-     

Despesa Prevista Despesa Paga
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Apresenta-se de seguida o mapa resumo da despesa por agrupamento, dotações corrigidas e despesas 

pagas bem como o grau de execução das mesmas. 

 

Quadro 8- Execução Orçamental da Despesa no ano de 2019 
             (Unidade) Euro) 

 

 

 

A Junta de Freguesia afetou despesas em todos os agrupamentos de despesa nos quais havia previsto 

executar movimentos. 

 

Os agrupamentos “03 – Juros e outros encargos”, “01 – Despesas com pessoal” e “04 – Transferências 

correntes” são, por esta mesma ordem, os que apresentam um maior grau de execução, seguidos do 

agrupamento “02 – Aquisição de bens e serviços”. 

 

De referir que os agrupamentos “01 – Despesas com pessoal” e 02 – Aquisição de bens e serviços” 

representam mais de 90% do Orçamento da Despesa. 

 

Na análise geral ao grau de execução orçamental, verifica-se que a Freguesia de Arroios concretizou 

67.49% do total das despesas previstas a que corresponde, um montante 5 159 729.56€.  

 

Analisando o peso das rúbricas da despesa orçamentada em relação à despesa realizada no ano 2019, 

temos a seguinte distribuição. 

 

Descrição – Capítulos Dotações corrigidas Despesas pagas Grau de execução

01 - Despesas com o pessoal 2.888.623,59 2.573.302,31 89,08%

02 - Aquisição de bens e serviços 3.359.671,01 2.082.725,02 61,99%

03 - Juros e outros encargos 6.454,00 6.265,93 97,09%

04 - T ransferências Correntes 253.752,00 220.844,58 87,03%

05 - Subsídios 0,00 0,00 0,00%

06 - Outras despesas correntes 10.301,00 5.887,42 57,15%

Total Despesas Correntes 6.518.801,60 4.889.025,26 75,00%

07 - Aquisição de bens de Capital 1.126.047,20 270.704,30 24,04%

08 - T ransferências de Capital 0,00 0,00 0,00%

09 - Ativos Financeiros 0,00 0,00 0,00%

10 - Passivos Financeiros 0,00 0,00 0,00%

11 - Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00%

Total Despesas Capital 1.126.047,20 270.704,30 24,04%

Total     7.644.848,80 5.159.729,56 67,49%
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Através do gráfico acima apresentado, é possível verificar que o peso das “Despesas com o pessoal” 

representa 49.87% do total da despesa, a” Aquisição de bens e serviços” 40.37%, estas duas rubricas 

materializam 90.24% do orçamento da despesa. 

 

Todas as outras despesas, no seu conjunto, representam os restantes 9.76% da despesa executada, tendo 

as despesas de “Aquisição de bens de capital” um peso de 5.25% e as “Transferências correntes” 4.28%. 
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Quadro 9- Comparação Despesas Pagas 2018 / 2019 
       (Unidade) Euro) 

 

 

Pelos elementos expostos no quadro verificamos um aumento de mais de 15% de despesa paga em 2019 

face a 2018, representando um montante de 681 757.46€. 

 

De realçar o acréscimo de mais de 27% nas despesas do agrupamento “Aquisições de bens de capital” 

relacionado com os investimentos em imobilizado para dotar as instalações da sede com os equipamentos 

necessários para o seu funcionamento. 

 

As “Despesas com o pessoal” tiveram este aumento está relacionado com a integração nos quadros do 

pessoal que tinha vínculo precário.  

 

Destaca-se a redução das despesas pagas com “Outras despesas correntes” no montante de 31 034.26€. 

 

Relativamente ao agrupamento “01-Despesas com pessoal” apresentamos de seguida um quadro 

evidenciando a evolução das Dotações corrigidas e as Despesas pagas desde de 2017 até 2019. 

 

Quadro 10- Evolução Despesas com Pessoal 

 

Descrição - Agrupamentos
Despesas 

pagas 2019

Despesas 

pagas 2018

Variação - 

Montante
Variação  %

01 - Despesas com o pessoal 2.573.302,31 2.202.156,21 371.146,10 16,85%

02 - Aquisição de bens e serviços 2.082.725,02 1.800.911,45 281.813,57 15,65%

03 - Juros e outros encargos 6.265,93 6.032,23 233,70 3,87%

04 - Transferências Correntes 220.844,58 220.072,98 771,60 0,35%

06 - Outras despesas correntes 5.887,42 36.921,68 -31.034,26 -84,05%

Total das Despesas Correntes 4.889.025,26 4.266.094,55 622.930,71 14,60%

07 - Aquisição de bens de Capital 270.704,30 211.877,55 58.826,75 27,76%

Total das Despesas de Capital 270.704,30 211.877,55 58.826,75 27,76%

Total Geral   5.159.729,56 4.477.972,10 681.757,46 15,22%

01 - Despesas com o pessoal Dotações corrigidas Despesas pagas

2019 2.888.623,59 2.573.302,31

2018 2.334.952,96 2.202.156,21

2017 2.144.212,72 2.049.652,64



 
 
 
 

106 

 

 

 

 

No quadro seguinte demonstramos as Dotações corrigidas e Despesas pagas referentes às despesas com 

pessoal da Seção Higiene Urbana, considerando apenas as despesas relacionadas com o pessoal do 

quadro, ou seja, excluindo as despesas com pessoal em regime de tarefa ou avenças e respetivos encargos 

sociais. 

 

Quadro 11 – Evolução Despesas com Pessoal na Higiene Urbana 
 

 

0301 - DAULDL - Seção Higiene Urbana Dotações corrigidas Despesas pagas

2019 1.024.341,17 954.245,26

2018 715.797,58 676.925,99

2017 589.121,18 566.576,02
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EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 

 

Quadro 12- Modificações ao PPI no ano de 2019 (por objetivo) 
 

 

 

Quadro 13- Modificações ao PPI no ano de 2019 (por Orgânica) 
 

 

 

 

 

Obj. Designação Dotação Inicial % Modificações % Dotação Final %

A1 Arroios dos Direitos, da Coesão e da Inclusão 98,00 €                0,03% 93.690,00 €    12,53% 93.788,00 €       8,33%

A2 Arroios de Cultura e Culturas 10.824,00 €        2,86% 8.000,00 €-      -1,07% 2.824,00 €          0,25%

A3 Arroios da Qualidade de Vida e da Sustentabilidade 367.574,00 €     97,11% 624.960,20 € 83,60% 992.534,20 €     88,14%

A4 Arroios Dinâmica 1,00 €                  0,00% 36.900,00 €    4,94% 36.901,00 €       3,28%

378.497,00 €     100,00% 747.550,20 € 100,00% 1.126.047,20 €  100,00%Totais do Plano Plurianual de Investimentos:

Orgânica Designação Dotação Inicial % Modificações % Dotação Final %

 0101 Apoio aos Órgãos e Institucional -  €                     0% -  €                     0% -  €                     0%

 0201 Divisão Administrativa e Financeira 98,00 €                 0% 23.690,00 €         3% 23.788,00 €         2%

 0301 DAULDL - Seção Higiene Urbana 16.004,00 €         4% 597.262,20 €       80% 613.266,20 €       54%

 0302 DAUDL - Seção Espaço Público e Mobilidade 332.025,00 €       88% 1.220,00 €           0% 333.245,00 €       30%

 0303 DAUDL - Seção Espaços Verdes 19.545,00 €         5% 26.478,00 €         4% 46.023,00 €         4%

 0304 DAUDL - Seção Economia Local e Mercados -  €                     0% -  €                     0% -  €                     0%

 0305 DAUDL - Seção Licenciamento 1,00 €                   0% 36.900,00 €         5% 36.901,00 €         3%

 0401 DIS - Seção de Educação e Juventude -  €                     0% -  €                     0% -  €                     0%

 0402 DIS - Seção de Cultura 10.824,00 €         3% 8.000,00 €-           0% 2.824,00 €           0%

 0403 DIS - Seção de Desporto -  €                     0% 70.000,00 €         9% 70.000,00 €         6%

 0404 DIS - Seção de Ação Social e Saúde -  €                     0% -  €                     0% -  €                     0%

378.497,00 €       747.550,20 €       1.126.047,20 €   Totais do Plano Plurianual de Investimentos:
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Quadro 14- Execução do PPI no ano de 2019 

 

 

Execução do PPI (%) 
 

 

Da análise ao Plano Plurianual de Investimento, verifica-se que foi executado 24% face ao total previsto. 

 

Deste modo, tinha sido orçamentado um montante de 1 126 047.20€ para o Investimento em 2019 e foram 

realizados investimentos no montante de 270 704.30€. 

 

Durante o exercício de 2019 foram celebrados novos Contratos de Delegação de Competências com a 

CML, que provocaram um aumento da dotação dos investimentos a realizar pela Junta de Freguesia, 

nomeadamente na Higiene Urbana e Desporto.  

 

Contudo importa referir que existem processos, cujo processo de contratação foi concluído e tendo sido 

assumidos os respetivos compromissos que, no entanto, transitaram para 2020. 

 

Orgânica Dotação Final Execução Grau de  execução

Apoio aos Órgãos e Institucional -  €                     -  €                    0%

Divisão Administrativa e Financeira 23.788,00 €         19.322,73 €       81%

DAULDL - Seção Higiene Urbana 613.266,20 €       161.236,18 €     26%

DAUDL - Seção Espaço Público e Mobilidade 333.245,00 €       15.882,80 €       5%

DAUDL - Seção Espaços Verdes 46.023,00 €         39.586,43 €       86%

DAUDL - Seção Economia Local e Mercados -  €                     -  €                    0%

DAUDL - Seção Licenciamento 36.901,00 €         11.070,00 €       30%

DIS - Seção de Educação e Juventude -  €                     -  €                    0%

DIS - Seção de Cultura 2.824,00 €           -  €                    0%

DIS - Seção de Desporto 70.000,00 €         23.606,16 €       34%

DIS - Seção de Ação Social e Saúde -  €                     -  €                    0%

Total do Plano Plurianual de Investimentos 1.126.047,20 €   270.704,30 €     24%
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Quadro 15 – Execução do PPI por Funções 

 

 

Conforme gráfico verifica-se que a execução do PPI foi mais relevante nas Funções Sociais com uma 

execução no montante de 240 311.57€. 

 

Função / Montante Previsto Executado Nível de Exec. %

Funções gerais 23.788,00 €       19.322,73 €    81%

Funções sociais 1.065.358,20 €  240.311,57 € 23%

Funções económicas 36.901,00 €       11.070,00 €    30%
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Execução do PPI por Orgânicas: 

 

 

A nível de execução o maior investimento ocorreu na Orgânica DAULDL – Seção Higiene Urbana com o 

montante 161 236.18€, representado mais de 59% do investimento executado, relacionado nomeadamente 

com a aquisição de 3 viaturas. 
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Execução do PPI por Classificação de investimento 
 

 

 

Analisando a execução do Plano Plurianual de Investimento por Classificação, conclui-se que a maior fatia 

de investimento foi realizada em “Outros investimentos” (115 225.17€), onde se inclui a aquisição das 3 

viaturas para a Higiene Urbana no montante de 110 305.17€.  

 

Seguidamente as Classificações “Bens de Domínio Público – Outras Construções e infraestruturas” onde 

se incluem as requalificações das escadinhas da Barroca e da Porta do Carro, bem como a reabilitação de 

espaços verdes no Jardim Cesário Verde e Jardim Braancamp Freire e a reabilitação de elementos de 

água. 

 

AS “Construções diversas” refletem os investimentos efetuados na piscina e no posto de limpeza Aquiles 

Monteverde. 

 

De referir as aquisições na rubrica “Ferramentas e utensílios” dotando a Higiene Urbana com sopradores 

elétricos, roçadoras, baterias, carregadores kits de suporte e caixas de ferramentas. 

 

O “Equipamento informático” representa 10.98% do total investido, e estão aqui incluídas nomeadamente 

as aquisições de equipamentos informáticos, relacionados com a mudança para a nova sede, e de software. 
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EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES MAIS RELEVANTES 

 

Quadro 16- Modificações às AMR no ano de 2019 (por objetivo) 

 

 

Quadro 17- Modificações às AMR no ano de 2019 (por Orgânica) 

 

 

 

 

 

 

Obj. Designação Dotação Inicial % Modificações % Dotação Final %

A1 Arroios dos Direitos, da Coesão e da Inclusão 533.727,00 €     35,15% 171.079,26 €     10,35% 704.806,26 €     22,23%

A2 Arroios de Cultura e Culturas 106.335,00 €     7,00% 26.635,00 €-       -1,61% 79.700,00 €       2,51%

A3 Arroios da Qualidade de Vida e da Sustentabilidade 373.996,00 €     24,63% 734.736,13 €     44,47% 1.108.732,13 €  34,97%

A4 Arroios Dinâmica 22.702,00 €        1,50% -  €                    0,00% 22.702,00 €       0,72%

A5 Governação Participada 102.965,00 €     6,78% 25.576,00 €       1,55% 128.541,00 €     4,05%

1.139.725,00 €  75,07% 904.756,39 €     54,76% 2.044.481,39 €  64,48%Totais Atividades Mais Relevantes:

Orgânica Designação Dotação Inicial % Modificações % Dotação Final %

 0101 Apoio aos Órgãos e Institucional 69.306,00 €        6% 28.663,40 €       3% 97.969,40 €       5%

 0201 Divisão Administrativa e Financeira 40.634,00 €        4% 5.827,60 €          1% 46.461,60 €       2%

 0301 DAULDL - Seção Higiene Urbana 102.590,00 €     9% 48.942,06 €       5% 151.532,06 €     7%

 0302 DAUDL - Seção Espaço Público e Mobilidade 99.706,00 €        9% 601.457,33 €     66% 701.163,33 €     34%

 0303 DAUDL - Seção Espaços Verdes 210.700,00 €     18% 75.700,00 €       8% 286.400,00 €     14%

 0304 DAUDL - Seção Economia Local e Mercados 5.001,00 €          0% -  €                    0% 5.001,00 €          0%

 0305 DAUDL - Seção Licenciamento 17.701,00 €        2% -  €                    0% 17.701,00 €       1%

 0401 DIS - Seção de Educação e Juventude 191.124,00 €     17% 48.631,00 €       5% 239.755,00 €     12%

 0402 DIS - Seção de Cultura 83.360,00 €        7% 28.550,00 €-       0% 54.810,00 €       3%

 0403 DIS - Seção de Desporto 174.910,00 €     15% 71.960,00 €       8% 246.870,00 €     12%

 0404 DIS - Seção de Ação Social e Saúde 144.693,00 €     13% 52.125,00 €       6% 196.818,00 €     10%

1.139.725,00 €  904.756,39 €     2.044.481,39 €  Totais Atividades Mais Relevantes:
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Quadro 18- Execução das AMR no ano de 2019 
 

 

 

 

 

  

Orgânica Designação Dotação Final Execução % Execução

 0101 Apoio aos Órgãos e Institucional 97.969,40 €        21.389,78 €    22%

 0201 Divisão Administrativa e Financeira 46.461,60 €        32.967,62 €    71%

 0301 DAULDL - Seção Higiene Urbana 151.532,06 €     114.990,27 € 76%

 0302 DAUDL - Seção Espaço Público e Mobilidade 701.163,33 €     63.295,08 €    9%

 0303 DAUDL - Seção Espaços Verdes 286.400,00 €     210.884,42 € 74%

 0304 DAUDL - Seção Economia Local e Mercados 5.001,00 €          1.329,91 €      27%

 0305 DAUDL - Seção Licenciamento 17.701,00 €        5.367,33 €      30%

 0401 DIS - Seção de Educação e Juventude 239.755,00 €     218.928,94 € 91%

 0402 DIS - Seção de Cultura 54.810,00 €        33.710,26 €    62%

 0403 DIS - Seção de Desporto 246.870,00 €     173.623,20 € 70%

 0404 DIS - Seção de Ação Social e Saúde 196.818,00 €     111.939,97 € 57%

2.044.481,39 €  988.426,78 € 48%Totais Atividades Mais Relevantes:
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ANÁLISE AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Quadro 19- Balanço 
 

 

 

BALANÇO SIMPLIFICADO (Valores em €)

2019 2018

ATIVO

Imobilizado

Bens de Domínio Público 81.583,98 €       85.970,70 €       

Imobilizado Incorpóreo 461,34 €             615,06 €             

Imobilizado Corpóreo 931.473,82 €     892.198,72 €     

Imobilizações em Curso 29.212,51 €       29.212,51 €       

Total Imobilizado 1.042.731,65 €  1.007.996,99 €  

Circulante

Existências 1.388,82 €          4.094,11 €          

Clientes 92.361,32 €       97.066,38 €       

Outros Devedores -  €                    -  €                    

Estado e Outros Entes Públicos 101.530,65 €     105.606,47 €     

Disponibilidades 2.873.301,71 €  974.650,85 €     

Total Circulante 3.068.582,50 €  1.181.417,81 €  

Acréscimos e Diferimentos 103.965,56 €     90.108,85 €       

Total do Ativo 4.215.279,71 €  2.279.523,65 €  

Fundos Próprios e Passivo

Património 282.001,36 €     282.001,36 €     

Reservas 201.224,00 €     201.224,00 €     

Resultados Transitados 935.938,02 €     647.806,77 €     

Resultado Líquido do Exercício 735.330,82 €     288.131,25 €     

Total Fundos Próprios 2.154.494,20 €  1.419.163,38 €  

Passivo

Provisões para Cobranças Duvidosas e Contencioso 29.496,17 €       29.496,17 €       

Fornecedores C/C 21.787,87 €       26.001,74 €       

Adiantamento de Clientes -  €                    -  €                    

Fornecedores de Imobilizado 25.830,00 €       -  €                    

Estado e Outros Entes Públicos 60.710,96 €       55.990,51 €       

Outros Credores 26.929,12 €       25.317,94 €       

Acréscimos de Custos 318.661,19 €     298.608,73 €     

Proveitos Diferidos 1.577.370,20 €  424.945,18 €     

Total do Passivo 2.060.785,51 €  860.360,27 €     

Total Fundos Próprios e Passivo 4.215.279,71 €  2.279.523,65 €  
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Quadro 20- Balanço Funcional 

 

 

Fundo de Maneio reflete o montante necessário para a entidade assegurar a sua atividade normal. 

 

Necessidades de Fundo de Maneio indica a necessidade de financiamento do ciclo de exploração para 

fazer face ao pagamento das despesas correntes. 

 

Tesouraria Líquida corresponde ao Fundo de Maneio – Necessidades de Fundo de Maneio, pelos dados 

acima verifica-se que se encontra positivo e teve uma enorme melhoria face a 2018. 

Aplicação de Fundos 2019 2018

Ativo Fixo 1.042.731,65 €   1.007.996,99 €   

Total do Ativo Fixo 1.042.731,65 €   1.007.996,99 €   

Ativo Circulante 299.246,35 €       296.875,81 €       

Tesouraria Ativa 2.873.301,71 €   974.650,85 €       

Total 4.215.279,71 €   2.279.523,65 €   

Origens de Fundos

Fundos Próprios e Passivo

Património 2.154.494,20 €   1.419.163,38 €   

Total dos Fundos Próprios 2.154.494,20 €   1.419.163,38 €   

Passivo Circulante 1.973.145,43 €   779.051,82 €       

Tesouraria Passiva 87.640,08 €         81.308,45 €         

Total 4.215.279,71 €   2.279.523,65 €   

Equilíbrio Financeiro

Fundo de Maneio 1.111.762,55 €   411.166,39 €       

Necessidades de Fundo de Maneio 1.673.899,08 €-   482.176,01 €-       

Tesouraria Líquida 2.785.661,63 €   893.342,40 €       
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Quadro 21- Mapa Cash-Flow 

 

  

2019 2018

Resultados  Operacionais 732.384,20 €       140.920,87 €       

Amortizações 156.591,68 €       236.981,10 €       

Provisão -  €                     16.814,80 €         

Cash-Flow Básico 888.975,88 €       394.716,77 €       

Investimento Necessidades Fundo de Maneio 764.543,09 €       1.191.723,07 €-   

Cash-Flow Operativo 1.653.518,97 €   797.006,30 €-       
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Quadro 22- Ativo Bruto 
(Unidade) 

Euro) 

 

 

Da análise do quadro apresentado poderemos verificar o investimento realizado no imobilizado pela Junta 

de Freguesia em 2019 foi de 191 326.34€ (194 481.29€ - 3 154.95€), representando um acréscimo de 

7.33% face a 2018. 

 

Os investimentos realizados em Bens de Domínio Público, os quais resultam das Delegações de 

Competências que transitaram da Câmara Municipal de Lisboa para a Junta de Freguesia, sendo que 

algumas obras ainda estão em fase de execução e apresentam o seu registo em Imobilizações em Curso. 

 

De realçar as aquisições de equipamento de transporte, relacionado com as viaturas para a Higiene 

Urbana, e de equipamento administrativo, onde se incluí o equipamento informático e software. 

 

  

Rubricas
Ativo Bruto 

01-01-2019

Aquisições 

em 2019

Regularizações 

/ Abates

Depreciações 

Acumuladas

Ativo 

Líquido

Bens de Domínio Público:

Outras Construções e Infra-Estruturas 94.924,52 0,00 0,00 13.340,54 81.583,98

Imobilizações em Curso 29.212,51 0,00 0,00 0,00 29.212,51

De imobilizações incorpóreas:

Despesas de investigação e desenvolvimento 1.230,00 0,00 0,00 768,66 461,34

Propriedade industrial e outros direitos 107.270,44 0,00 0,00 107.270,44 0,00

De imobilizações corpóreas:

Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e outras construções 874.109,93 0,00 0,00 495.836,30 378.273,63

Equipamento básico 351.124,37 14.130,32 0,00 261.488,63 103.766,06

Equipamento transporte 255.858,47 115.034,08 0,00 128.372,24 242.520,31

Ferramentas e utensílios 90.583,32 9.643,86 0,00 82.285,96 17.941,22

Equipamento administrativo 720.424,16 55.673,03 3.154,95 653.469,51 119.472,73

Outras imobilizações corpóreas 84.464,70 0,00 0,00 14.964,83 69.499,87

Imobilizações em Curso de Imob. corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total     2.609.202,42 194.481,29 3.154,95 1.757.797,11 1.042.731,65
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Pelo gráfico abaixo, verifica-se a repartição do Ativo líquido por classificação, sendo que o valor mais 

representativo correspondente a “Edifícios e outras construções”, seguindo-se o “Equipamento de 

transporte”. 
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Quadro 23- Demonstração de Resultados – por Funções 

 

 

Quadro 24- Demonstração de Resultados – Comparação de resultados 

 

 

Quadro 25- Resultados Operacionais 

 

 

Quadro 26- Comparação Custas e Perdas 
 

Designação 2019 2018

Vendas + Prestações de Serviços 1.080.978,45 €         1.081.978,30 €    

T ransferências e Subsídios Obtidos 4.790.711,21 €         4.748.946,46 €    

Custo das Vendas e Prestação de Serviços 2.377.293,60 €         3.310.194,12 €    

T ransferências e Subsídios Concedidos 240.100,27 €            230.604,46 €       

Margem Bruta 3.254.295,79 €         2.290.126,18 €    

Outros Proveitos e Ganhos Operacinais -  €                           -  €                      

Custos Administrativos 2.365.319,91 €         1.895.409,41 €    

Outros Custos Operacionais 156.591,68 €            253.795,90 €       

Resultado Operacional 732.384,20 €            140.920,87 €       

Resultado Financeiros 6.437,48 €-                 6.491,47 €-            

Resultado Extraordinários 9.384,10 €                 153.701,85 €       

Resultado Antes de Encargos Financeiros 735.330,82 €            288.131,25 €       

Encargos Financeiros -  €                           -  €                      

Resultados Antes de Impostos 735.330,82 €            288.131,25 €       

Imposto do Exercício -  €                           -  €                      

Resultado líquido do período 735.330,82 €            288.131,25 €       

Descrição 2019 2018

Resultados Operacionais 732.384,20 €       140.920,87 €    

Resultados Financeiros 6.437,48 €-           6.491,47 €-        

Resultados Correntes 725.946,72 €       134.429,40 €    

Resultados Extraordinários 9.384,10 €           153.701,85 €    

Resultados Líquidos     735.330,82 €       288.131,25 €    

Proveitos Operacionais 2019 Custos Operacionais 2019

Vendas e Prestação de Serviços 289.305,75 €         CMVC 6.081,20 €              

Impostos e Taxas 791.672,70 €         Fornecimento e Serviços Terceiros 2.371.212,40 €       

Proveitos Suplementares -  €                     Custos com o Pessoal + Enc. Sociais 2.365.319,91 €       

Transf. E Subsídios Obtidos 4.790.711,21 €      Transf. E Sub. Correntes Concedidos 240.100,27 €          

Amortizações e Provisões do Exercício 156.591,68 €          

Outros Custo Operacionais -  €                      

Total     5.871.689,66 €      Total     5.139.305,46 €       
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. 

Quadro 27- Resultados Financeiros 

 

 

Quadro 28- Resultados Extraordinários 

 

 

  

Descrição 2019 2018

Custo merc. Vendidas e mat. Consumidas 6.081,20 €             11.167,53 €             

Fornecimentos e Serviços Terceiros 2.371.212,40 €      3.299.026,59 €        

Remunerações 1.869.228,99 €      1.492.483,13 €        

Encargos Sociais 496.090,92 €         402.926,28 €           

Transf. E Subs. Correntes Concedidos 240.100,27 €         230.604,46 €           

Amortizações e Provisões do Exercício 156.591,68 €         253.795,90 €           

Outros Custos e Perdas Operacionais -  €                     -  €                       

Custos e Perdas Financeiras 6.437,48 €             6.491,47 €               

Custos e Perdas Extraordinárias 500,00 €                0,10 €                      

Total     5.146.242,94 €      5.696.495,46 €        

 Financeiros 2019 2018

Custos e Perdas Financeiras 6.437,48 €             6.491,47 €               

Proveitos e Ganhos Financeiros -  €                     -  €                       

Resultados Financeiros     6.437,48 €-             6.491,47 €-               

Extraordinários 2019 2018

Custos e Perdas Financeiras 500,00 €                0,10 €                      

Proveitos e Ganhos Financeiros 9.884,10 €             153.701,95 €           

Resultados Extraordinários     9.384,10 €             153.701,85 €           
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INDICADORES DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE PATRIMONIAL 

 

Indicadores de Liquidez 

 

 

 

Indicadores de Rentabilidade 

 

 

 

Indicadores de Atividade 

 

 

 

Indicadores de Estrutura Financeira 

 

 

Indicador Apuramento 2019 2018

Liquidez Geral Ativo corrente / Passivo corrente 1,61 1,63

Liquidez Reduzida ( Ativo corrente - Inventários) / Passivo corrente 1,61 1,63

Liquidez Imediata Disponibilidades / Passivo corrente 1,46 1,25

Indicador Apuramento 2019 2018

Rentabilidade Op. Do Volume de negócios Resultados Operacionais / Volume de negócios x 100 12% 2%

Taxa de Margem Bruta Margem Bruta / Volume de negócios x 100 55% 39%

Rentabilidade do Património Líquido Resultados líquidos / Património Líquido x 100 34% 20%

Rentabilidade Operacional do Ativo Resultados Operacionais / Ativo x 100 17% 6%

Indicador Apuramento 2019 2018

Grau de Rotação do Ativo Volume de negócios / Ativo 1,39 2,56

Prazo Mádio de Inventários (Saldo médio de inventários / Saldo médio de custos das vendas) x 365 83,36 133,81

Prazo Médio de Recebimentos (Saldo médio de clientes / Saldo médio volume de negócios) x 365 5,74 6,08

Prazo Médio de Pagamentos (Saldo médio Fornecedores / Saldo médio (Compras + FSE)) x 365 3,35 2,87

Indicador Apuramento 2019 2018

Autonomia Financeira Património Líquido / Ativo 0,51 0,62

Solvabilidade Património Líquido / Passivo 1,05 1,65

Grau Cobertura dos Gastos Financeiros Resultados Operacionais / Gastos Financeiros 113,77 21,71

Endividamento Passivo / Ativo 0,49 0,38
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Aplicação dos Resultados 

 

Em 2019, a Junta de Freguesia de Arroios obteve um resultado líquido positivo de 735 330.82€. 

 

Relativamente à aplicação dos resultados no valor de 735 330.82€, estes serão transferidos para 

Resultados Transitados sendo posteriormente aplicados em da seguinte forma: 

➢ 5% do resultado líquido para reservas legais, 

➢  e o restante para reforço do património. 

 

 

Factos relevantes a relatar após o termo do exercício  

O órgão executivo não tem conhecimento de quaisquer acontecimentos em 2020 que possam ter um efeito 

significativo nas demonstrações financeiras da entidade do período findo em 31 de dezembro de 2019, 

terão certamente no exercício de 2020. A crise que se assiste devido ao surto do Covid-19, classificado 

como Pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020 e que se se alastrou também 

ao nosso País onde foi declarado o Estado de Emergência, que vigorou de 18 de março de 2020 até 02 de 

maio de 2020, e posteriormente o Estado de Calamidade Pública, que se encontra em vigor, leva-nos a 

divulgar este acontecimento uma vez que este surto tem impacto social e económico muito significativo, 

gerando um elevado grau de incerteza para as empresas e entidades. Os efeitos financeiros ainda não 

podem ser quantificados uma vez que que não se sabe por quanto tempo se irá prolongar a pandemia. 

 

 

O Órgão Executivo, 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


