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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

 

Tem sido uma tarefa desafiante. Mas, mesmo assim, já conseguimos concretizar muito. 

Ao nível das medidas assumidas pela freguesia de Arroios, neste curto espaço de tempo, conseguimos 

realizar; 

- Melhoria nas acessibilidades dos fregueses 

- Envolvimento de toda a Comunidade e participação em todas as atividades - Auscultação Pública sobre 

Ciclovia da Av. Almirante Reis 

- Envolvimento de toda a Comunidade na grande dinâmica que foi a recolha de donativos para a Ucrânia, 

que resultou num sucesso impressionante de solidariedade  

- Reforço, maior divulgação e apoio nas candidaturas para habitação social da CML 

- Realização de reuniões com entidades para regularização ou implementação de protocolos 

- Realização de contactos e propostas de novos Projetos e parcerias 

- Reativação e dinamização da rede social de freguesia 

- Grande preocupação deste executivo na recuperação de lugares de estacionamento, e implementação de 

horário para residentes/bolsa de moradores, (houve real recuperação de lugares de estacionamento) 

Nos pontos atrás referidos, pode-se comprovar a grande preocupação deste executivo na melhoria da 

qualidade de vida dos fregueses, da inclusão social e na envolvência de todos os que moram e trabalham 

na freguesia de Arroios, assim como a implementação de atividades e dinâmicas com uma perspetiva inter-

geracional. 

Tenho perfeita consciência e perfeita noção do que os fregueses de Arroios desejam, tenho tido 

oportunidade de auscultar os residentes, os comerciantes, as forças vivas, as Associações, pelo que 

realizei cerca de 85 atendimentos ao público, 156 Atendimentos a Associações / Comerciantes / Parceiros 

e Empresas, participei em todas sessões da assembleia municipal e comissões e participei, em 

representação da Freguesia de Arroios na Assembleia Geral da ANAFRE. 

Também a nova dinâmica de dia aberto para atendimento da população (todas as quartas-feiras) tem tido 

grande adesão e em consequência um aumento no número de pedidos de ajuda assim como nas respostas 

dadas.  

Tentei que houvesse um trabalho continuado, pois considero que, o que está bem feito não é para destruir, 

mas sim para dar continuidade e melhorar. Sempre com o entendimento muito claro, do que são as 

competências de freguesia e as competências da CML. 

- Reativação do Projeto Proteção Civil, parado há muito tempo 

- Reativação da bolsa de voluntariado da Junta de Freguesia 

- Reuniões frequentes com os Bombeiros do Beato e Penha de França, que nunca tiveram oportunidade de 

articular com a freguesia de Arroios, de momento temos a oportunidade de ter uma viatura disponível na 

freguesia, num espaço da freguesia, o que proporciona um serviço muito mais rápido; projeto este que 

estava pensado há cerca de 13 anos e a partir do dia 02 de maio vai ser implementado nossa freguesia. 

- Reuniões frequentes com o executivo da CML e com as várias forças policias, pois, a preocupação com a 

segurança na freguesia tem sido outra das minhas grandes preocupações, nesse sentido, está prevista 

uma sessão de auscultação da comunidade, no sentido de pressionar as entidades competentes na 
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reabertura da esquadra na freguesia e /ou alteração da legislação sobre os guardas noturnos e das 

pessoas em situação de sem abrigo. Esta sessão está prevista para dia 11 de maio. 

Outra dinâmica que achei de grande importância, foi a realização da Assembleia das Crianças.  

Desta forma as crianças da freguesia poderão ter contacto mais direto e real com os eleitos convidados e 

perceber um pouco mais sobre o que é a democracia, o poder local, eleições, etc. 

Sou da opinião de que são este tipo de dinâmicas que ajudam as crianças a crescer de forma informada 

sobre a política. Esta atividade teve também a intenção de ajudar as crianças a perceber a importância da 

Junta de freguesia e de que maneira serve os cidadãos. 

- Implementação de Projetos – Hortas Ecológicas nas Escolas 

- Implementação do RGPD e ---   Administrativo nos serviços 

- Promoção de maior articulação e proximidade entre trabalhadores e serviços 

- Realização das atividades Páscoa em Movimento, onde se realizaram atividade para crianças e adultos, 

sempre numa perfectiva de inter-geracionalidade e com a intenção de proporcionar momentos de cultura e 

bem-estar emocional a todos. 

- A atividade de Carnaval deste ano teve uma dinâmica completamente diferente este ano, mas foi muito 

bem acolhida pelas crianças, pais e escolas, tendo os mesmos sugerido a continuidade deste modelo 

aplicado. 

-  Também á academia sénior, foram proporcionados momentos de lazer, a própria ASA, teve oportunidade 

de apresentar uma peça de teatro “A Severa”, que teve grande sucesso junto da comunidade.  

É este o meu objetivo: proporcionar ou ajudar a criar momentos em que se envolva toda a comunidade e 

haja partilha dos trabalhos realizados entre todos. 

Sempre que lancei um desafio ás escolas e entidades parceiras, houve uma resposta imediata, como é o 

caso por exemplo dos cravos do 25 de Abril, e dia da mulher; trabalhos elaborados por todos, crianças das 

escolas primárias, dos cursos profissionais, das ASA, do Liceu Camões e Escola Luísa de Gusmão, foram 

expostos e apreciados por toda a freguesia 

- Promoção de Cursos de Português para estrangeiros 

- Reuniões com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central – CHULC, com o objetivo de articular 

formas mais tranquilas e agradáveis na ida dos utentes aos serviços hospitalares. 

- Apoio na divulgação das Regras da Direção Geral da Saúde, no âmbito do Covid 19; distribuição de 

máscaras, luvas e gel higienizante. 

- Possibilidade de acesso dos fregueses a informação e visitas aos monumentos da freguesia, sempre com 

a perspetiva de promoção da cultura, das raízes e da identidade de Arroios, a toda a comunidade. 

- Limpeza e reativação de várias fontes da freguesia 

- Requalificação de algumas ruas 

- Criação da ÁREA de Bem-Estar Animal nos nossos pelouros 

- Implementação de sessões de esclarecimento sobre compostagem, com o apoio da CML 

- Sessões de esclarecimento sobre projeto Eco Freguesias XXI, com vista á modernização ecológica em 

Arroios 
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- Oportunidade de promover ida ao teatro aos fregueses (constatamos que havia pessoas que tiveram esta 

experiência pela 1ª vez na vida) 

- Evento do Dia da Mulher  

- Articulação com entidades parceiras, eventos de promoção/formação e empoderamento da mulher 

- Participação na Organização da 43ª Corrida do 25 de Abril 

- Colaboração no evento 1º de Maio que vai decorrer na Alameda 

Nunca esquecendo que a promoção e realização de todas as atividades tem inerente o objetivo da 

aproximação e da inclusão de todas as comunidades/culturas da freguesia. 

Todas as atividades acima realizadas, demonstram a grande capacidade que este executivo tem vindo a 

assumir, no que respeita á adoção de medidas estratégicas de resposta às necessidades e concretização 

dos compromissos assumidos com a população, assim como no que diz respeito ao rigor das contas 

públicas. Mostrando desta forma sentido de dever, empenho e dedicação á causa pública. 

Não posso deixar de enaltecer as dinâmicas realizadas e as medidas tomadas na área social, e na área da 

Cultura, em que houve uma dinâmica reforçada, cujos resultados tiveram impacto na comunidade. 

Todas as medidas concretizadas, demonstram que estamos juntos da população, que estamos no caminho 

certo, e que todos os outros compromissos assumidos serão honrados durante este mandato.  

Sempre com o objetivo de melhorar a vida dos nossos fregueses, e de todos os trabalhadores da freguesia 

de Arroios. 

 

Muito obrigada a todos, pelo empenho, esforço e dedicação. 

Seguimos em frente. Darei e farei sempre o meu melhor. 
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1. RECURSOS HUMANOS 
 

O serviço de Recursos Humanos assegura as práticas e procedimentos da gestão dos recursos humanos 

da Freguesia de Arroios, de carácter técnico e administrativo. Procede em conformidade com a Lei Geral 

do Trabalho em Funções Públicas, Código do Trabalho, Acordos Coletivos de Entidade Empregadora 

Público (ACEP) e outra legislação aplicada.  

 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS 

- MAPA DE PESSOAL 

O Mapa de Pessoal em vigor, aprovado no ano de 2022, encontra-se preenchido à data de 31/03/2022 com 

151 trabalhadores conforme segue: 2 dirigentes, 21 técnicos superiores, 17 assistentes técnicos, 3 fiscais 

de mercados, 1 encarregado geral, 7 encarregados operacionais e 100 assistentes operacionais, 

distribuídos pelas seguintes unidades orgânicas (tabela 1). 

 

        

TABELA 1 

UNIDADE ORGÂNICA 
GAO 
Comunicação 
Jurídico 

DAF DAU DEP DIS Total 

CARREIRA             

Dirigente       1 1 2 

Técnico Superior   7 1 1 12 21 

Assistente Técnico 2 10     5 17 

Fiscal Mercados     3     3 

Encarregado Geral     1     1 

Encarregado Operacional     6 1   7 

Assistente Operacional   2 88 6 4 100 

Total 2 19 99 9 22 151 

 

Na distribuição de trabalhadores por unidade orgânica, a coluna mais representativa é a DAU – Divisão de 

Ambiente Urbano – considerando a especificidade da atividade desenvolvida por esta área, nomeadamente 

ao nível da intervenção na Higiene Urbana, representando 65,56% do universo de trabalhadores. 

 

1.2. MODALIDADE DE VINCULAÇÃO 

Os 151 trabalhadores a exercer funções na JFA durante o período de 01/01/2022 a 31/03/2022 encontram-

se distribuídos, quanto à modalidade de vínculo, da seguinte forma: 

Comissão de serviço (CS) - 2; 

Contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (CTFP) – 149. 
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1.3. DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO A CARREIRA E SEXO 

 

Nas carreiras gerais, existem 23 técnicos superiores, 17 assistentes técnicos, sendo que a carreira com 

maior número de trabalhadores é a de assistente operacional, com 111 postos de trabalho ocupados. 

Existem ainda 3 trabalhadores em carreiras subsistentes, 3 fiscais dos mercados. 

Do total dos trabalhadores da JFA, 60 são do sexo feminino e 91 do sexo masculino. A estes valores 

corresponde uma taxa de feminização de 39,73% conforme tabela infra, onde se verifica que é mais 

acentuada na carreira de técnico superior e de assistente técnico, invertendo-se tal tendência nas restantes 

carreiras (tabela 2). 

TABELA 2 

GRUPO/CARGO/CARREIRA Mulheres Homens Total %M %H 

Dirigente 0 2 2 0,00 100,00 

Técnico Superior 15 6 21 71,43 28,57 

Assistente Técnico 16 1 17 94,12 5,88 

Fiscal Mercados 1 2 3 33,33 66,67 

Encarregado Geral   1 1 0,00 100,00 

Encarregado Operacional   7 7 0,00 100,00 

Assistente Operacional 28 72 100 28,00 72,00 

Total 60 91 151 39,74 60,26 
 

 

1.4. ESTRUTURA ETÁRIA 

Segundo o escalão etário dos 151 funcionários, temos dois escalões com o maior número de 

trabalhadores, entre os 40 e 49 anos e outro entre os 50 e 59 anos, registando-se o nível etário médio em 

48,32 anos, (gráfico 1). 

GRÁFICO 1 
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O trabalhador mais novo tem 20 anos e o mais velho 66, resultando um leque etário de 3,30, ou seja, o 

trabalhador mais velho tem mais do triplo da idade do trabalhador mais novo (gráfico 2). 

 

 

 

GRÁFICO 2 

     

 

 

1.5. ANTIGUIDADE 

Quanto à antiguidade dos trabalhadores, verifica-se que o nível médio de antiguidade é de 9,20 

anos de trabalho em funções públicas o que se pode concluir que a maioria dos trabalhadores 

não se encontra ainda a meio da sua carreira profissional na função pública (gráfico 3). 

GRÁFICO 3 
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1.6. ESCOLARIDADE 

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 15,23%, sendo que dos 23 trabalhadores 

com Licenciatura, 8 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino (gráfico 4). 

 

 

GRÁFICO 4 
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1.7. APOSENTAÇÕES  

Não se registaram aposentações no período compreendido. 

 

1.8. MOBILIDADE  

1.8.1. Mobilidade na categoria para Entidades Externas 

Dois (2) trabalhadores na carreira/categoria de Assistente Técnico; 

Um (1) trabalhador na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

 

1.8.2. Mobilidade na categoria para a Junta de Freguesia de Arroios (Lisboa) 

Um (1) trabalhador na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

 

1.8.3. Consolidação da mobilidade na categoria em entidade externa 

Um (1) trabalhador na carreira/categoria de Técnico Superior. 

 

1.8.4. Consolidação da mobilidade intercarreiras na Junta de Arroios (Lisboa) 

Um (1) Técnico Superior; 

Dois (2) Assistentes Técnicos. 

 

1.9. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS  

 

1.9.1. Encontra-se a decorrer o Procedimento Concursal para provimento de Cargos de Direção 

Intermédia de 2.º Grau, previstos no Mapa de Pessoal desta Junta de Freguesia, 

nomeadamente: 

Dirigente Intermédio de 2.º Grau – Chefe da Divisão de Intervenção Social (DIS); 

Dirigente Intermédio de 2.º Grau – Chefe da Divisão de Espaço Público (DEP). 

 

1.9.2. Conclusão do Procedimento Concursal para provimento de Cargos de Direção Intermédia 

de 2º  

Grau, previstos no Mapa de Pessoal desta Junta de Freguesia, nomeadamente: 
 

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe da Divisão Administrativa e Financeira (DAF) 

O Júri do procedimento concursal, declarou deserto o mesmo, submetendo à consideração 

da Junta de Freguesia de Arroios a cessação do mesmo.  

A Junta de Arroios por deliberação do Executivo, determinou a anulação do procedimento  
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concursal para recrutamento de um dirigente de direção intermédia do 2.º grau — Chefe de  

Divisão Administrativa e Financeira, por ter ficado deserto. 
 

Dirigente Intermédio de 2.º Grau - Chefe da Divisão de Ambiente Urbano (DAU) 

O Júri do procedimento concursal, declarou deserto o mesmo, submetendo à consideração 

da Junta de Arroios a cessação do mesmo.  

A Junta de Arroios por deliberação do Executivo, determinou a anulação do procedimento  

concursal para recrutamento de um dirigente intermédio de 2.º Grau – Chefe da Divisão de  

Ambiente Urbano (DAU), por ter ficado deserto. 
 

1.10. CONTRATOS DE EMPREGO E INSERÇÃO (CEI) 

A Junta de Arroios apresentou uma candidatura à Medida de Contrato Emprego e Inserção (CEI),  

tendo sido aprovada. A candidatura contempla a realização de contrato com três (3) trabalhadores. 

O processo encontra-se em fase de Entrevistas Profissionais a realizar a partir do dia 11.04.2022. 

 

1.11. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Foram realizadas 3 ações de formação, no âmbito das seguintes temáticas:  

- Direito Desportivo, 6 horas – participação de dois (2) formandos; 

- A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 21 horas – participação de dois (2) formandos; 

- Gestão de Recursos Humanos no Desporto, 6 horas – participação de dois (2) formandos.  

Total de horas de ação de formação – 33 horas 

Total de horas de ação de formação de 6 participantes – 66 horas 

 

1.12. MAPA DE FÉRIAS  

No mês de março a secção de Recursos Humanos, realizou a rotina de férias, emitindo as 

notificações para os trabalhadores para procederem à marcação dos períodos de férias a gozar 

em 2022. 

1.13. S ISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

No período compreendido, a Comissão de Avaliação para o SIADAP, reuniu para proceder à 

análise do biénio 2021/2022, aferindo individualmente a situação de cada trabalhador, tomando as 

decisões necessárias para que as alterações ocorridas durante o biénio, nomeadamente, 

mudança de Executivo e substituição de avaliadores, não prejudicasse a avaliação dos 

trabalhadores de forma correta e justa. 
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2. CONTRATAÇÃO PÚBLICA 
 

O Código dos Contratos Públicos, é o diploma que estabelece as normas que disciplinam a formação e a 

execução de contratos públicos, i.e., por um lado, diz como é que os contratos públicos podem ser 

celebrados e estabelece as regras dos procedimentos que dão origem a um contrato público, e por outro, 

disciplina umas vezes de forma imperativa, outras vezes de forma  

supletiva, aspetos muito importantes da execução do contrato, nomeadamente as obrigações e os poderes 

das partes, o incumprimento e a modificação do contrato. 

A Secção de Finanças e Património - Compras e Contratação pública, executa todos os procedimentos 

com vista à aquisição de bens, serviços ou de execução de empreitadas, cabendo-lhe a devida adequação 

dos mesmos, de acordo com os princípios e pressupostos insertos no Código dos Contratos Públicos.  

 

2.1. Tipos de contratação e os consequentes limiares de despesa: 

 

Ajuste Direto Regime Simplificado (ADRS) 

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

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

 

Ajuste Direto Regime Geral (ADRG) 

Aquisição de Bens e Serviços de valor entre 5.000,00€ e 20.000,00€; 

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

 

Consulta Prévia 

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

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

 

Concursos Públicos 

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

Empreitadas de obras públicas de valor superior a 150.000,00€. 
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Na legenda infra, encontram-se descritas as siglas usadas referente aos tipos de contratação, para que 

seja possível a leitura e análise dos resultados apresentados. 

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 

 

 

Gráfico Contratação Pública:  1 de 1 

A representação gráfica demonstra o número de procedimentos realizados no âmbito de contratação 

pública no período compreendido entre 1 de janeiro de 2022 a 30 de março de 2022: 
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2.2. Ajuste Direto Regime Simplificado 

Durante o período em análise, na modalidade de Ajuste Direto Regime Simplificado, adquiriu-se 

essencialmente serviços de reparação e manutenção dos edifícios, reparação de viaturas, serviços de 

professores no âmbito do bem-estar físico e social (professor de educação física para os estabelecimentos 

escolares, para a realização de aulas movimento para a população sénior), bens no âmbito das eleições 

calendarizadas, (legislativas), e para eventos e programas promovidos pela autarquia, Dia Internacional 

Mulher, Carnaval 2022. Ainda dentro da mesma modalidade de ajuste direto, para a aquisição de bens, 

foram adquiridos materiais para pequenas reparações do espaço publico e instalações, alimentação para o 

espaço animal, etc. 

2.3. Ajuste Direto Regime Geral  

Na modalidade de Ajuste Direto regime geral a contratação recaiu em serviços de manutenção e 

assistência técnica anual (para a manutenção periódica das máquinas de refrigeração e frio dos mercados, 

elevadores e plataformas elevatórias), serviços para a realização de intervenções de conservação e 

manutenção de exemplares arbóreos, serviços de limpeza. 

Considerando a necessidade de assegurar aos serviços material de economato, foi, igualmente, criado um 

procedimento para a aquisição de material de economato. 

Ainda na modalidade de Regime Geral, e face a insuficiência de pessoal no quadro de pessoal da JFA, 

foram contratados diversos serviços para reforço do mesmo, a saber:  

• Secção de Espaço Público; 

• Secção de Educação e Juventude/ Desporto (monitores para Piscina de Arroios, Assistente 

Operacional para apoio aos estabelecimentos escolares tutelados, Professora de Yoga); 

• Secção de Acão Social e Saúde (Serviços de Psicologia); 

• Secção de Comunicação e Imagem; 

• Secção de Relação com o Cidadão- Atendimento ao público; 

• Secção de Finanças e Património: (serviços de consultoria financeira, auditoria fiscal e para a 

Realização de auditoria patrimonial e inventário); 

•  Serviços de Assessoria Jurídica: Gabinete de Apoio aos Órgãos / Gabinete Jurídico. 
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2.4. Consulta Prévia: 

De forma a garantir a gestão da frota de viaturas foi lançado um procedimento, em regime de consulta 

previa, para a aquisição de serviços de manutenção e assistência técnica de viaturas motorizadas. 

 

2.5. A nível de Concursos Públicos foram lançados 4 Concursos Públicos: 

• Serviços na área de seguros; 

• Serviços de segurança e vigilância humana; 

• Serviços de limpeza, higiene e desinfeção de edifícios; 

• Aquisição de serviços de manutenção e conservação dos espaços verdes da Freguesia de Arroios 
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3. ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 
3.1. APOIO COVID-19 

 
3.1.1 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS E DESENVOLVIDOS PELA DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL NO 

ÂMBITO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS COVID-19 

 

A Junta de Freguesia de Arroios neste 1º Trimestre deu continuidade a algumas respostas desenvolvidas 

anteriormente, sendo agilizadas medidas de apoio para todos os novos apelos solicitados por fregueses 

que enfrentam uma nova realidade. Foram identificadas, sinalizadas, encaminhadas e acompanhadas 

situações de carência económica e consequente vulnerabilidade social.  

3.1.2 PROGRAMA MERCADO SOLIDÁRIO 

O Mercado Solidário é um programa que tem como objetivo apoiar famílias afetadas pela pandemia e 

caracteriza-se pela distribuição de produtos alimentares. Foi criado no final do mês de abril de 2020, em 

parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e complementado por uma outra parceria com o supermercado 

LIDL. Em agosto de 2020, a CML terminou esta parceria e demos continuidade ao mesmo, apenas com os 

produtos recolhidos da parceria com o LIDL.  São realizados levantamentos de produtos (legumes, 

lacticínios e fruta) todas as segundas-feiras durante o período da tarde no Banco Alimentar Contra a Fome 

em Alcântara-Terra (Armazém 1) e distribuídos todas as semanas a utentes encaminhados pela Secção de 

Ação Social e Saúde.  

O fim desta parceria por parte da CML, fez com que o apoio ficasse mais reduzido, continuando nos meses 

de janeiro, fevereiro e março a ser efetuado o encaminhamento de diversos agregados familiares para 

resposta de banco alimentar das respetivas áreas de residência (Pena – Centro Comunitário Central - 

Exército de Salvação; São Jorge de Arroios – Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios; Anjos – 

Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios nas instalações da Junta de Freguesia de Arroios no 

Mercado Forno do Tijolo). 
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3.1.3 PROGRAMA KITS SOCIAIS 

 

Durante o período de 1 de janeiro a 31 de março, deu-se continuidade ao programa Kit`s Sociais, destinado 

às famílias que se encontram em situação de carência alimentar. Através desta resposta alimentar têm 

beneficiado famílias em situação de desemprego, com trabalhos precários, com insuficiência ou ausência 

de rendimentos, bem como situações de isolamento profilático e quarentena, mas sem qualquer suporte 

familiar. 

Este programa possibilita o levantamento de refeições confecionadas em regime de take away, no Centro 

Social e Paroquial de São Jorge de Arroios. Até 31 de dezembro de 2021 as refeições aos fins de semana 

e feriados eram asseguradas pelos restaurantes aderentes à iniciativa (deliberação 357/AML/2020 - 

aditamento às Regras de Funcionamento do Fundo de Emergência Social do Município de Lisboa - 

Vertente de Agregados Familiares, Regra 1ª-B). A partir de 1 de janeiro de 2022 este apoio foi devidamente 

prestado pelo Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios. 

 

 

 

 

 

 

Com base no gráfico, é possível verificarmos uma diminuição de refeições mensais, uma vez que os 

técnicos que acompanham estas famílias continuam a trabalhar com as mesmas, promovendo o seu 

desenvolvimento, mudança social e a promoção da Pessoa.  

 

3.1.4 CERTIFICADO DIGITAL COVID  

Desde 12 de julho de 2021 que a Junta de Freguesia de Arroios tem prestado apoio a todos os fregueses 

que não têm meios e conhecimentos informáticos, na obtenção do certificado digital covid. Atualmente, o 

apoio tem sido prestado na Sala de Leitura Clodomiro Alvarenga.  

O Certificado Digital Covid da UE proporciona um reconhecimento uniformizado do estatuto do titular 

relacionado com a vacinação, a recuperação da COVID-19 ou o resultado do teste. Os certificados têm 

uma validade de 180 dias e para evitar a sua caducidade, basta solicitar outro antes do final deste prazo.  
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3.2. APOIO SOS UCRÂNIA 

 

No âmbito do trabalho desenvolvido relativo a projetos e ações que visam apoio direto à comunidade 

ucraniana, a Junta de Freguesia de Arroios liderou desde o primeiro momento várias iniciativas com vista a 

mobilização da sociedade civil. Sempre em estreita articulação com o Centro Nacional de Apoio à 

Integração de Migrantes de Lisboa (CNAIM) do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), enquanto 

entidade responsável pelas   solicitações de Pedido de Proteção Temporária a cidadãos ucranianos, 

através do SEF, bem como a permanência de um Gabinete de Assuntos Sociais e Inclusão da mesma 

entidade, situado nas instalações do CNAIM no território de Arroios.  

Para este efeito, a Junta de Freguesia de Arroios deu início a um processo de planeamento, organização e 

execução de algumas medidas de caráter urgente e excecional com vista a apoio direto a esta comunidade, 

designadamente: 

• Desde o dia 28 de fevereiro, disponibilizou-se um espaço na sede da Junta de Freguesia para 

acolher doações da sociedade civil, em articulação direta com a Comunidade Ucraniana da Igreja 

Católica em Portugal, Comunidade Paroquial da Igreja de São Jorge de Arroios e Nossa Sra. dos 

Anjos.  

• Considerando o volume de doações e necessidade de ajustar recursos logísticos e humanos 

capazes de fazer face ao mesmo, foi disponibilizado também o Mercado de Culturas como local de 

recolha e tratamento das doações, em comunhão com a comunidade ucraniana; 

• Foi promovido o atendimento social em contexto de emergência destinado a população refugiada 

através da secção de ação social e em articulação direta com o CNAIM e CML; 

• Disponibilizado apoio psicológico gratuito a toda a comunidade ucraniana que manifeste interesse 

e disponibilidade para o efeito; 

• Assegurado o transporte de utentes e/ou famílias sinalizados, para o Centro de Acolhimento de 

Emergência (CAE) da CML; efetuado encaminhamento /transporte de 4 utentes; 

• Assegurado o transporte de bens e doações para os centros de recolha da Câmara Municipal de 

Lisboa; 

• Articulação com outras entidades sedeadas no território que promoveram a recolha de bens e cujo 

transporte dos mesmo para a CML ficou a cargo da JFA; 

• Por solicitação do CNAIM enquanto entidade responsável pelos pedidos de Proteção Temporária 

a cidadãos ucranianos, a Junta de Freguesia disponibiliza máscaras de proteção individual e bens 

alimentares para os cidadãos ucranianos que chegam a Lisboa. Este apoio concretiza-se com a 

distribuição de kits compostos por alguns bens alimentares e equipamento de proteção individual 

(EPI´s). Até ao momento foram disponibilizados um total de 80 kit´s. 
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3.3. AÇÃO SOCIAL E SAÚDE 

 

3.3.1. ARROIOS ARRANJA  

O projeto Arroios Arranja, consiste na realização de pequenas reparações nas habitações, dirigido a toda a 

população com mais de 55 anos e beneficiários do Cartão Mais Arroios sendo que a aquisição dos 

materiais dependerá da respetiva situação financeira que será sempre validada por um Técnico de Ação 

Social.  

Neste período de avaliação, foram efetuados 8 pedidos de intervenção, solicitados por fregueses com mais 

de 55 anos e sem enquadramento de retaguarda. 

 

3.3.2. ARROIOS CONSIGO  

O serviço do Arroios Consigo continua a ser uma resposta essencial no transporte de população com mais 

de 55 anos de idade ou problemas de locomoção e que funciona, em período normal, de 2ª feira a 6ª feira 

entre 09h30 e as 17h00. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, foram contabilizados um total de 97 transportes, com apoio a idas 

aos hospitais, centros de saúde e clínicas de fisioterapia. 

Mais se informa que os motoristas alocados a esta resposta exerceram também funções ao nível de apoio 

a entidades na recolha de banco alimentar e distribuição de refeições/alimentação à comunidade, em 

articulação direta com a restante equipa.  

Importa ainda referir que este serviço, no dia 30 de janeiro (Eleições Legislativas 2022), deu apoio no 

transporte, através de marcação prévia, a toda a população com dificuldade de locomoção, e que não tinha 

meios para se deslocar e exercerem o seu direito de voto. 

 

3.3.3. BALCÃO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

No 1º Trimestre, sempre que houve necessidade, para além dos atendimentos de emergência social 

presenciais realizados, continuamos também a realizar diversos atendimentos através de contacto 

telefónico e email. Continuou a verificar-se uma procura de pedidos de apoio alimentar, procura de 

habitação social com rendas mais acessíveis e atribuição de apoio económico para pagamento de dívidas, 

considerando que muitas famílias ficaram em situação de carência económica e consequente 

vulnerabilidade social, potenciado pela situação laboral precária. No entanto, consoante as situações 

apresentadas, os utentes foram encaminhados para as devidas entidades, nomeadamente Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, para avaliação de atribuição de apoio económico, tendo em conta que o Fundo de 

Emergência Social está atualmente suspenso, a aguardar indicações por parte da Câmara Municipal de 

Lisboa. 
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3.3.4. CARTÃO MAIS ARROIOS  

No período em referência, demos continuidade aos atendimentos sociais através de contacto telefónico e 

noutras circunstâncias excecionais também presenciais. Continuamos com a reavaliação das situações dos 

agregados familiares acompanhados, contando atualmente com o número total de 146 processos de 

Cartão mais Arroios, nomeadamente 244 utentes. 

 

De referir que todos os utentes que no decorrer deste ciclo de avaliação ficaram com o Cartão mais Arroios 

caducado tiveram sempre direito às respostas sociais associadas ao mesmo:  

• Consultas de Psicologia – foram realizadas mensalmente 17 consultas, com frequência semanal; 

• Isenção no pagamento de todas as atividades/serviços promovidos pela JFA; 

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

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

• Zero Desperdício – entrega diária (de 2ªfeira a 6ªfeira) de refeições confecionadas gratuitas 

provenientes da recolha diária em várias entidades. Com o impacto da pandemia no sector da 

restauração muitos parceiros reduziram significativamente as doações, tendo sido a Santa Casa 

da Misericórdia o maior apoio, para que este projeto pudesse ter continuidade e todas as famílias 

acompanhadas não deixassem de ter este recurso;  

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

SNS. 

No que respeita ao Acompanhamento Social, contamos neste período com um total de 685 processos 

(Anjos – 200; Pena – 169; São de Jorge de Arroios – 316). Consideram-se todos os moradores que 

precisam de outros apoios e encaminhamentos que a Junta de Freguesia de Arroios, enquanto entidade de 

atendimento de primeira linha, assegura em contexto de atendimento social. O número de processos em 

acompanhamento no pólo de São Jorge de Arroios é significativamente mais elevado, justificando-se pela 

sua maior dimensão territorial.  

No período em referência foram realizados 250 atendimentos sociais: 75 - janeiro, 91 –  fevereiro; 84 - 

março. 

 

 

 

 

De referir que de janeiro a março estiveram abertas candidaturas aos programas de Renda Acessível e 

Arrendamento Apoiado, da Câmara Municipal de Lisboa. 
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3.3.5. COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – LISBOA CENTRO  

Desde o início do ano de 2020 que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens tem uma técnica da 

Junta de Freguesia de Arroios alocada a 100%, com o objetivo de potenciar a intervenção de 

acompanhamento e avaliação das situações de modo a garantir que estas crianças e jovens não se 

encontrem em situação de risco ou perigo. 

Ao longo deste primeiro trimestre do ano de 2022, foram acompanhados 81 processos, em que 20 foram 

arquivados e 61 continuam em acompanhamento, sendo que estes últimos: 

• Sexo feminino – 23 

• Sexo masculino – 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos processos acompanhados, verifica-se que 17 são residentes da freguesia de Arroios. 
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As problemáticas identificadas são: 

 

Outros dados apurados: 

• Reuniões Restrita Ordinárias– 14 

• Reuniões de Restrita Extraordinárias - 6 

• Reuniões de Alargada – 3 

• Atualização da Base de Dados Nacional; 

• Permanências/Urgências; 

• Respostas/Ofícios a Tribunal e MP; 

• Articulação com as entidades de atuação ao 1º nível de intervenção (Hospitais, PSP; Escolas, 

entre outras) 

 

3.3.6. COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE ARROIOS – CSFA  

A Comissão Social de Freguesia de Arroios - CSFA, criada em 2014, no âmbito do Conselho Local de Ação 

Social de Lisboa – CLAS, conta atualmente com 42 parceiros formais (anexo I). No período de 1 de janeiro 

até 30 de março foram realizadas as seguintes atividades por cada grupo de trabalho. 

        3.3.7. Grupo de Trabalho – Vulneráveis 

Durante este período, o grupo continuou a desenvolver a sua atividade no âmbito do projeto criado e 

promovido por um dos parceiros – MOVEA – denominado por “Encontros Artísticos – A Vulnerabilidade 

pela Arte”.  

Pretende-se, através deste projeto, a realização contínua de sessões de expressão artística, dinamizadas 

por técnicos do MOVEA, junto dos utentes sinalizados pelas entidades parceiras – Centro Social e 
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Paroquial de São Jorge de Arroios e Centro de Acolhimento e Orientação das Irmãs Oblatas. As temáticas 

já desenvolvidas foram a fotografia, o desenho, a pintura e o teatro. 

 

O grupo reuniu-se duas vezes, no sentido de se preparar uma Exposição na Galeria da sede da Junta de 

Freguesia de Arroios, para apresentação de todos os trabalhos e respetivas temáticas já desenvolvidas. 

 

         3.3.8. Grupo de Trabalho – Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade 

No 1º Trimestre, este grupo de trabalho voltou a reunir-se para preparação da iniciativa MovimentArroios. 

Devido ao momento pandémico, por diversas vezes a iniciativa MovimentArroios teve de ser cancelada. O 

evento tem como objetivo envolver a população em diversas atividades ao ar livre, em diferentes locais da 

freguesia, dinamizadas pelos vários parceiros.  

Atualmente, o grupo continua em fase de preparação da mesma e a data definida para realização das 

atividades será entre 25 a 29 de julho de 2022.  

 

           3.3.9. Grupo de Trabalho - Educação Formação e Empregabilidade 

Este grupo de trabalho reuniu nos dias 11 de fevereiro e 11 de março. Estas primeiras reuniões do ano 

tiveram como objetivo dar as boas-vindas e enquadrar os novos parceiros (INETE, INETESE e Escola 

Secundária Camões) sobre os projetos mais marcantes do grupo em anos anteriores. 

Foram criados momentos de partilha dos projetos sociais no âmbito da promoção da formação e da 

empregabilidade desenvolvidos pelos diversos parceiros. Foram ainda efetuados contactos de articulação 

para participação dos parceiros na “Feira da Saúde” e proposta de iniciativa ao grupo de trabalho para 

recolha de vestuário para utentes do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária junto da comunidade de 

ensino profissional e secundário.   

 

3.3.10. Grupo de Trabalho - Infância, Juventude e Prevenção 

Este Grupo de Trabalho, no primeiro trimestre, realizou duas reuniões na Sede da Junta de Freguesia de 

Arroios, com a presença de diversos parceiros. 

A primeira reunião, realizou-se no dia 17 de fevereiro de 2022, com o objetivo de aludir aos parceiros as 

diversas ações e projetos a desenvolver na freguesia.  

A fim de compreender as problemáticas sociais dominantes na freguesia, ficou acordado a elaboração do 

diagnóstico social, através da compilação de dados qualitativos e quantitativos de cada parceiro, para 

análise na próxima reunião. 
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A segunda reunião, realizou-se no dia 17 de março de 2022, que através das necessidades manifestadas 

pelo Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, ficou acordado o apoio da Freguesia de Arroios na 

disponibilidade de duas salas para efetivar através da plataforma das matrículas, disponível online, a 

inscrição de crianças/jovens no próximo ano letivo 2022/2023, com a participação de parceiros do GT.  

A terceira reunião, está agendada para o dia 7 de abril de 2022, nas instalações do parceiro Sociedade 

Anti-Alcoólica Portuguesa (SAAP), onde serão abordadas temáticas no âmbito da violência/roubo na 

comunidade escolar, com a participação do parceiro Escola Segura, situação diagnosticada pelo parceiro 

escolar, acima citado.  

 

3.3.11. FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL – AGREGADOS FAMILIARES 

O Fundo de Emergência Social, é uma resposta social que foi criada no âmbito das delegações da Câmara 

Municipal de Lisboa, que possibilita prestar um apoio financeiro de carácter pontual e extraordinário à 

população, que por vários motivos se encontra em situação de emergência social. 

Neste primeiro trimestre não foi prestado nenhum apoio económico, considerando que desde 1 de janeiro, 

estamos a aguardar indicações da Câmara Municipal de Lisboa para iniciar o FES com novas indicações e 

critérios de atribuição. 
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3.3.12. ACADEMIA SÉNIOR DE ARROIOS 

Após as comemorações das festas de final do ano 2021, a Academia Sénior de Arroios retomou as aulas 

no dia 10 de janeiro, após a paralisação determinada pelo Governo na primeira semana. O primeiro 

trimestre do ano 2022 ocorreu de forma presencial e regular, com praticamente todas as atividades 

disponíveis, as mesmas que eram realizadas pelos alunos também antes da fase pandémica.  

A ASA está atualmente com 98 alunos matriculados e inscritos nas 28 disciplinas ativas neste ano letivo. 

Além das aulas, neste trimestre os alunos participaram numa visita de estudo ao Museu das Comunicações 

e apresentaram-se no espetáculo musical “Severa a mãe do fado”, que ocorreu no dia 16 de março no 

Auditório Camões. 
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3.3.13. PROJETO ARROIOS SOLIDÁRIO 

O projeto Arroios Solidário é constituído por um grupo de voluntários que estão disponíveis para ajudar 

quem mais precisa, que tem como população-alvo toda a população da freguesia de Arroios. Este é um 

grupo dinâmico e heterogéneo, que participa em projetos que a Junta de Freguesia de Arroios desenvolve, 

bem como em diversas atividades e dias comemorativos que decorrem ao longo do ano (carnaval, dia da 

criança, semana do idoso, feira da saúde, feira solidária, etc.). 

Neste 1º trimestre, a Junta de Freguesia de Arroios contou com o regresso dos voluntários para dar o apoio 

nos projetos de Banco Alimentar e Zero Desperdício. Foram reintegrados um total de 4 voluntários. 

O projeto de Banco Alimentar baseia-se na entrega de géneros alimentares no início de cada mês a 

famílias carenciadas da freguesia de Arroios acompanhadas pela secção de ação social e saúde. Antes de 

se realizar a entrega do banco alimentar, existe todo um trabalho necessário para o qual necessitamos do 

apoio dos voluntários que se divide em três fases: a recolha mensal dos géneros alimentares que nos são 

doados pelo Banco Alimentar Contra a Fome, a respetiva contagem e inventário dos géneros alimentares 

recebidos e a realização de cada cabaz que é entregue a cada agregado familiar. Os cabazes são 

realizados consoante a tipologia do agregado familiar: um elemento (A), dois ou três elementos (B), ou 

quatro ou mais elementos (C). 

O projeto Zero Desperdício assenta na entrega diária de cerca de 40 refeições confecionadas, conforme 

também a composição dos agregados familiares acompanhados pela secção de ação social e saúde.  O 

horário de entrega é de segunda a sexta, entre as 16h00 e as 17h00. 

3.3.14. PROJETO NOVA VIDA – INTERVENÇÃO COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO 

Considerando a permanência de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo no território de Arroios, e as várias 

sinalizações por parte de moradores ou comerciantes, deu-se continuidade aos contactos e 

encaminhamento para os diversos parceiros: Equipa da Plano Municipal para Apoio a Pessoas em 

Situação de Sem Abrigo (PMPSA) da Câmara Municipal de Lisboa, Unidade de Atendimento à Pessoa em 

Situação de Sem Abrigo (UAPSSA) da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Comunidade Vida e Paz 

(CVP).  

Neste período foram realizadas 3 reuniões presenciais com estes parceiros no sentido de reforçar a 

necessidade de ser encontrada uma solução ajustada e adequada com a maior brevidade possível. Estas 

reuniões realizaram-se nos dias 26 de janeiro, 24 de fevereiro e 24 de março e contaram com a 

participação do Coordenador da Equipa de Equipa da Plano Municipal para Apoio a Pessoas em Situação 

de Sem Abrigo (PMPSA) da Câmara Municipal de Lisboa e de representante do Gabinete da Vereadora 

para os Direitos Sociais da CML, Dra. Laurinda Alves.  
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1. Semanalmente, todas as quartas-feiras, foram realizadas ações de limpeza e lavagem 

especificamente na Av. Almirante Reis e no Regueirão dos Anjos, zonas onde se concentram mais PSSA. 

Não foram descuradas as limpezas diárias nestas artérias. 

Ressalvamos  que todas as pessoas, que se encontram em situação de sem abrigo na freguesia de 

Arroios,  estão devidamente identificadas pela Unidade de Atendimento à Pessoa em Situação de Sem 

Abrigo – UAPSSA - SCML, e pela entidade que é responsável pela resolução desta problemática no 

território de Arroios, Comunidade Vida e Paz - CVP, que reforça já ter apresentado a todos os utentes as 

respostas sociais adequadas às suas problemáticas individuais, sendo sempre recusadas todas as 

possíveis soluções. Paralelamente a todo este processo, as referidas equipas, UAPSSA e CVP, dão 

continuidade ao trabalho de proximidade e de relação que permita a estes utentes aceitarem e assumirem 

a necessidade de um apoio que ultrapassa a questão habitacional. Referimo-nos sobretudo à problemática 

de dependência de álcool, que é comum à grande maioria deste público específico, bem como questões de 

saúde mental.  

Relacionado com a população mais vulnerável, temos acompanhado o trabalho desenvolvido pela Unidade 

de Consumo Móvel Vigiado, uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que está a ser implementada 

por duas associações - Médicos do Mundo e GAT. Este serviço disponibiliza: Consumo Vigiado (apenas 

consumo injetado); Cuidados de Saúde Primários (médico e enfermagem); Atendimento Psicossocial; 

Distribuição de Material de Consumo (seringas, cachimbos); Rastreio para Infeções VIH, VHB, VHC e Sífilis 

(referenciação no caso de testes recativos). Esta Unidade Móvel desloca-se ao Largo da Igreja dos Anjos 

todas as 2ª, 4ª e 6ª das 16h00 às 19h00 e 5ª feira das 12h00 às 14h30. 

 

3.3.15. REPÚBLICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO  

Nos meses de janeiro a março continuaram integrados na República, quatro utentes. A República está 

situada em Arroios, na Rua Morais Soares, estando inserida num prédio habitacional. A necessidade desta 

resposta ser integrada num ambiente “familiar” e comum a qualquer cidadão, revelou ter uma enorme 

importância para estes utentes que não sentem qualquer tipo de discriminação face à história de vida de 

cada um.  

Faz parte também deste projeto, trabalhar o processo de autonomização, sendo os pagamentos das 

despesas referentes à água, eletricidade e gás assegurado pelos utentes. Já a Junta de Freguesia de 

Arroios assegura a renda mensal da habitação e o Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios 

facilita a limpeza da casa e alimentação aos utentes.  
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No fim de março, devido ao falecimento de um utente, consequentemente abriu uma vaga que irá ser 

preenchida no mês de abril. A Secção de Ação Social e Saúde está em articulação com a equipa de missão 

da Comunidade Vida e Paz, de forma a encontrar uma pessoa em situação de sem abrigo com interesse e 

perfil para devida integração na República. 

 

3.3.16. ARTICULAÇÃO COM ANIMAL LIFE  

 

A Junta de Freguesia de Arroios juntamente com a AnimalLife, apoia as famílias em situação de  

vulnerabilidade com animais, cujo objetivo é privilegiar, através de serviços e equipamentos adequados, a 

manutenção dos animais no seu meio familiar, social e promover o apoio à família.  

De acordo com estudos realizados as duas grandes causas que levam ao abandono de animais em 

Portugal são as dificuldades económicas das famílias, e a incapacidade para garantir bens e serviços de 

primeira necessidade, como alimentação ou tratamento médico-veterinários aos animais de companhia. 

As necessidades como alimentação e saúde animal constituem gastos bastante elevados para os/as 

detentores/as de animais de companhia. A incapacidade de assegurar estas necessidades, acaba por levar 

a que muitas famílias se vejam obrigadas a entregar os seus animais nos Centros de Recolha Oficial ou em 

Canis Municipais, junto de associações de proteção animal ou, até mesmo, a abandoná-los na via pública. 

O Programa de Apoio a Famílias da AnimalLife pretende prevenir que esse abandono aconteça, apoiando 

famílias em situação de carência económica comprovada. Neste período a Junta de Freguesia recolheu 

junto da AnimalLife, alimentação para animais de 3 famílias em situação de vulnerabilidade e com   

grandes dificuldades de locomoção. 

 

3.3.17. PROJETOS BIP-ZIP 

 

A Junta de Freguesia de Arroios é parceira de três projetos no âmbito do Programa BIP ZIP.  

- O Projeto “A Minha Vida tem Histórias” é promovido pela Associação Histórias, que visa o 

desenvolvimento e organização de atividades orientadas de forma criativa e sustentada para a inclusão e 

transformação. No âmbito da parceria informal estabelecida, a Junta de Freguesia sinaliza pessoas em 

situação de sem abrigo e colabora na cedência de espaços, quando necessário e mediante disponibilidade. 

Participação em reunião no dia 31 de janeiro, que teve como objetivo, a apresentação de atividades a 

desenvolver no território da freguesia; 

- O Projeto “Substância” é promovido pela Cozinha Popular, que visa a promoção da empregabilidade de 

adultos, com o aumento de competências e apoio ao arranque de projetos de empreendedorismo ligados à 

restauração. No âmbito da parceria formal estabelecida, a Freguesia de Arroios colabora na definição e 

apoio à implementação do modelo de capacitação em cozinha e restauração; participa na avaliação; apoia 
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logisticamente os eventos e apoio a divulgação e comunicação dos mesmos e sinaliza possíveis 

candidatos. 

Realização de reunião no dia 9 de fevereiro para análise de ponto de situação do projeto e planeamento 

das próximas fases. 

- O Projeto “CosturArte”, é promovido pela Fundação AgaKhan, que visa a promoção da melhoria das 

condições de vida das comunidades, nomeadamente migrantes, através do aumento de rendimentos. O 

projeto assenta em práticas artesanais e no potencial de negócio presentes nas indústrias criativas. No 

âmbito da parceria formal estabelecida, a Junta de Freguesia de Arroios disponibiliza dois espaços para o 

desenvolvimento do projeto e presta suporte na divulgação. 

No seguimento do desenvolvimento do projeto, a Junta de Freguesia esteve presente nas duas reuniões de 

consórcio já realizadas, nos dias 7 de janeiro e 23 de março. Esteve também presente no Inicio do Curso 

de Costura, no dia 15 de fevereiro. 

 

3.3.18 AÇÕES REALIZADAS DE JANEIRO A MARÇO  

● Comemoração do Dia da Mulher - A Junta de Freguesia de Arroios celebrou no dia 8 de março, o Dia 

Internacional da Mulher através de uma atividade, junto da comunidade local que consistiu na recolha de 

depoimentos no que respeita ao papel da Mulher na sociedade. Esta iniciativa decorreu nos Centros de Dia 

do território (Centro de dia Nossa Senhora dos Anjos, Centro de dia Nossa Senhora da Pena e Centro de 

dia do Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios), Mercados (Mercado Forno do Tijolo, Mercado 

de Arroios e Mercado 31 de janeiro) e Jardim da Alameda Dom Afonso Henriques.  

Para a concretização deste evento, foi imprescindível o contributo da Secção de Comunicação da Junta de 

Freguesia de Arroios. A cada participante foi entregue uma moldura para os referidos depoimentos, e foi 

feito o registo fotográfico impresso no momento e entregue ao participante. 

● No âmbito do Projeto Radar, foram realizadas 3 Ações de Rua “Atualizar para melhor servir”, com a 

finalidade de visitar especificamente os entrevistados e radares comunitários, com os quais não foi possível 

estabelecer contacto telefónico. As ações decorreram na zona de São Jorge de Arroios, Anjos e Pena. 

● De janeiro a março estiveram abertas candidaturas à habitação social implementados no Programa 

Habitar Lisboa: Renda Acessível (10º, 11º e 12º Concurso) e Arrendamento Apoiado promovido pela 

Câmara Municipal de Lisboa. A equipa de ação social da Junta de Freguesia de Arroios prestou o devido 

apoio e todas as informações necessárias a todos os utentes que manifestaram interesse na candidatura; 

● Homologação dos Contratos de Inserção no Núcleo Local de Inserção – foram realizadas duas reuniões 

que contaram com a presença dos seguintes parceiros – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP - 

Alameda, Junta de Freguesia de Arroios, Junta de Freguesia do Areeiro, Instituto do Emprego e Formação 
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Profissional e DGESTE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Ministério da Educação para a 

Freguesia de Arroios. 

● Prescrição Social - projeto iniciado na USF da Baixa, pelo Dr. Cristiano Figueiredo e Drª Andreia Coelho, 

médico de família e assistente social, respetivamente, daquela unidade de saúde. No momento a equipa de 

implementação é composta por profissionais da USF Baixa e USF Almirante. 

Assenta na premissa que muitos pacientes em contexto de consulta apresentam, para além de problemas 

relacionados com a saúde física, problemas de âmbito social, nomeadamente isolamento, desemprego, 

problemas com habitação, e assim surge a Prescrição Social, como uma forma de dotar os médicos deste 

conhecimento e assim encaminharem os pacientes para o serviço social da unidade, que a partir de uma 

bolsa de serviços apresentados pelos diferentes parceiros que constituem o movimento da prescrição 

social, auxilia o paciente na procura da resposta mais adequada à sua problemática.  

No dia 10 de março, realizou-se o Encontro de Parceiros da Prescrição Social, no âmbito do Dia 

Internacional da Prescrição Social, entre as 14h30 e as 17h00 no Centro de Inovação da Mouraria. 

● Associação ILGA – No dia 14 de março realizou-se reunião de apresentação por parte da entidade do 

trabalho desenvolvido em prol da população LGBTI +. No seguimento da reunião foi solicitada a 

disponibilização de um espaço para a Associação poder desenvolver as suas ações; 

● Fundação Portuguesa de Cardiologia – foi realizada reunião para preparação de atividades em maio, no 

âmbito do mês do Coração; 

● Posto Clínico na Freguesia de Arroios – Foram realizadas diversas diligências no sentido da procura de 

instalações adequadas para o propósito, em colaboração da CML, da contratação de enfermeiros e 

médicos, da aquisição do material necessário, e na elaboração do regulamento do Posto Clínico e da 

tabela de taxas dos serviços prestados; 

● Feira da Saúde de Arroios 2022 – Planeamento e preparação da iniciativa com o envolvimento de 

diferentes secções designadamente: Educação, Desporto e Comunicação. 

A Feira da Saúde é um evento que irá decorrer na semana de a 4 a 8 de abril de 2022, em diferentes locais 

da freguesia com várias atividades destinadas a população em geral e/ou público específico, em estreita 

colaboração com entidades que manifestaram interesse em participar 

Tem como principal objetivo a promoção de boas práticas de Saúde, através da educação e sensibilização 

da população. 
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No dia 7 de março realizou-se a reunião preparatória, onde cada entidade teve a possibilidade de 

apresentar a sua ideia para dinamização de atividades no evento (rastreios, ações de sensibilização, 

workshops) 

Entidades Parceiras Participantes: 

✓ Grupo a Farmácia; 

✓ Farmácia Confiança; 

✓ Farmácia Holon Morais Soares; 

✓ GAT; 

✓ Associação ILGA; 

✓ SAAP; 

✓ Projeto RADAR – SCML 

✓ Saúde Santa Casa –SOL – SCML; 

✓ NOVA Medical School; 

✓ Liga Portuguesa Contra o Cancro; 

✓ APDP Diabetes; 

✓ Colgate; 

✓ USF Fonte Luminosa; 

✓ Secção de Desporto da JFA. 

 

3.3.19 CEDÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO 

Demos continuidade às cedências de espaço, nomeadamente à seguintes Associação: 

• 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; 

 

• Projeto BipZip – COSTURARTE - Cedência das instalações da Oficina Damasceno Monteiro para a 

realização do curso de costura e cedência de Loja no Mercado Forno do Tijolo para venda dos 

produtos realizados através curso de costura, da marca “Bandim”. 
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ANEXO I 

Entidades Formalizadas na Comissão Social de Freguesia de Arroios 

• Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (representantes de todas as respostas existentes no território | UDIP Alameda, Centro de Dia 

Nª Sra. dos Anjos, Centro de Dia Nª Sra. da Pena, Centro Stª Maria Madalena, Equipa de apoio à família, Centro Apoio Social dos 

Anjos – CASA); 

• Agrupamento Centro de Saúde Lisboa Central; 

• Alto Comissariado para as Migrações; 

• Associação de Pais EB1 Sampaio Garrido; 

• Associação Citador de Sonhos; 

• Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas Padre Damião; 

• Associação Recreativa Taberna das Almas 

• Associação de Desenvolvimento Social – Menos 60 Mais 

• Casa Independente 

• Conferência de São Vicente de Paulo; 

• Associação Dianova; 

• ONG Crescer.org; 

• Galeria Monumental; 

• Igreja Evangélica Lisbonense; 

• Infantário Popular Ribeiro Santos; 

• Centro de Formação e Inovação Tecnológica – INOVINTER; 

• Lisboa Ginásio Clube; 

• Obra Social do Santíssimo Redentor – Irmãs Oblatas; 

• Sociedade Antialcoólica Portuguesa; 

• Sou Associação Cultural; 

• Teatro Bocage-Associação Cultural; 

• Centro Social e Paroquial de Arroios; 

• Escola Profissional de Artes, Tecnologias e Desposto – EPAD; 

• Escola Secundária Luís de Camões; 

• Federação Portuguesa de Xadrez; 

• Associação de Reformados da Pena; 

• Centro Social e Paroquial Nª Sra. da Pena; 

• Espaço Pessoa e Companhia; 

•  Centro Comunitário Central do Exército da Salvação; 

• Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa - NOVA Medical School;  

• PSP – 1ª Divisão; 

• PSP – 4ª Esquadra; 

• Polícia Municipal; 

• Associação Mum´s and Kid´s; 

• Movimento Português de Intervenção Artística e Educação pela Arte; 

• Associação Chão de Andar; 

• Garagem dos Ofícios; 

• União de Pensionista da Providência e Segurança Social; 

• Unidade de Desabituação – Centro das Taipas; 

• GABIP – Almirante Reis 

• CML – Departamento dos Direitos Sociais 
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4. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
 

No âmbito dos compromissos estabelecidos pela lei e no sentido de dar continuidade à concretização dos 

objetivos definidos na área de Educação e Juventude, e tendo em consideração as contrariedades que o 

país atravessa, foram desenvolvidas as seguintes ações/atividades: 

 

4.1. COMPETÊNCIAS COM OS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES TUTELADOS 

De acordo com o auto de efetivação de transferência de competências deu-se continuidade ao apoio no 

âmbito 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. 

Bem como: 

• Articulação com a DEP para realização de pequenas reparações de acordo com necessidades das 

escolas. 

• Manutenção e reparação de equipamentos fundamentais para o normal funcionamento da escola 

(refeitórios, etc), por empresas especializadas. 

 

4.2. INTERVIR PARA O FUTURO 

O projeto Intervir para o Futuro, é um espaço direcionado a crianças e jovens da freguesia sujeitas a fatores 

de risco, que são acompanhadas a nível educacional, lúdico e apoiadas individualmente e em grupo, em 

período letivo, antes e após o horário escolar, e em período não letivo.  

Atualmente, o projeto acompanha 12 crianças e jovens de origem multicultural, com idades compreendidas 

entre os 6 e os 15 anos de idade, residentes na freguesia de Arroios com frequência nos estabelecimentos 

de ensino básico da freguesia.  

Em meados de janeiro, o espaço retomou o atendimento presencial e, em simultâneo, deu-se continuidade 

ao atendimento à distância, através da aplicação Zoom®, no apoio formal (consolidação de aprendizagens) 

e no apoio informal (ações no âmbito da temática do projeto Educar para Cidadania), onde os 

intervenientes desenvolveram as suas capacidades individuais e sociais, através da execução de 

atividades na área das artes manuais, culinária, desporto, jogos educativos e interativos de alfabetização, 

momentos lúdicos, celebração de dias comemorativos e sensibilização no âmbito da Diversidade Cultural.  

Deu-se continuidade ao uso da plataforma GoogleClassroom®, com indicação de links lúdico pedagógicos 

e informação de apoio às matérias curriculares. 

No âmbito da iniciativa Bridge, a Federação Portuguesa de Bridge, realizou quatro sessões, dinamizadas 

por um monitor da mesma entidade, com início no dia 18 de fevereiro de 2022 e término no dia 11 de 

março do corrente ano civil. Esta atividade, tinha a duração prevista de 5 meses, com a periodicidade de 

uma vez por semana. No entanto, a entidade organizadora cancelou a iniciativa, alegando a escassa 
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participação de jovens inscritos no projeto, com idade superior a 8 anos, na qual os mesmos estavam 

cientes do número de participantes e na qual os jovens manifestaram interesse na sua continuidade.   

No primeiro trimestre, os intervenientes, a convite do Executivo da Freguesia de Arroios, participaram e 

colaboraram em iniciativas, no âmbito dos dias comemorativos.  

No período que reporta a presente informação, o espaço sito na Rua Martim Vaz, teve intervenções de 

melhoramento. Contudo, no dia 24 de março de 2022, o espaço encerrou temporariamente devido à 

existência de infiltração no teto do corredor, originário do piso superior. Apesar desta situação, o Projeto 

Intervir para o Futuro permanece enquanto resposta da JFA até à presente data, em formato à distância 

(nas instalações da Sede da Junta de Freguesia de Arroios) e presencialmente através da participação em 

ações planeadas.    

 

4.3. COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA / ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

A Componente de Apoio à Família e as Atividades de Animação e Apoio à Família são desenvolvidas como 

resposta social às necessidades das crianças e suas famílias, respetivamente, do 1.º ciclo do Ensino 

Básico e do Ensino Pré-Escolar, através da dinamização de atividades lúdico-pedagógicas fora do horário 

de atividades letivas, reforçando o conceito de uma escola a tempo inteiro que assegura um dia de 

atividades curriculares e extracurriculares, no âmbito do CDC – AAAF e CAF de 2019/2020 a 2021/2022 

com a CML. 

 A equipa de Educação mantém uma dinâmica de acompanhamento do desenvolvimento das atividades e 

das equipas do Jardim de Infância da Pena, EB1 N. º1 de Lisboa, da EB1/JI Sampaio Garrido e da EB1 O 

Leão de Arroios, onde se desenvolvem atividades de CAF e AAAF atualmente; o desenvolvimento das 

atividades é assegurado pelo Lisboa Ginásio Clube, a entidade sem fins lucrativos a quem foi delegado.  

Nos seguintes gráficos é visível a frequência dos alunos, durante este ano letivo 2021/2022, até ao 

momento, nos diferentes estabelecimentos escolares tutelados. 
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4.4. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

As Atividades de Enriquecimento Curricular são desenvolvidas no 1.º ciclo do ensino básico, de carácter 

facultativo e de natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural que incidem, nomeadamente, nos 

domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da escola com o meio, no âmbito do CDC 

– AEC de 2021/2022. 

A equipa de Educação mantém uma dinâmica de acompanhamento do desenvolvimento das atividades e 

das equipas da EB1/JI Sampaio Garrido, da EB1 O Leão de Arroios e da EB1 N.º1 de Lisboa,  no 

desenvolvimento das atividades é assegurado pelo Lisboa Ginásio Clube, a entidade sem fins lucrativos a 

quem foi delegado.  

Nos seguintes gráficos é visível a frequência dos alunos, durante este ano letivo 2021/2022, dos dados 

recolhidos até ao momento, nos diferentes estabelecimentos escolares tutelados: 
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4.5. ATIVIDADES DE CARNAVAL NAS ESCOLAS 

No âmbito da promoção de atividades direcionadas para a população infantil escolar da Junta de Freguesia 

de Arroios em período de celebrações de Carnaval, face à situação pandémica que o país atravessa, foi 

proposto proporcionar atividades lúdicas, com o devido respeito pelas normas definidas pela DGS. 

As atividades foram desenvolvidas nos estabelecimentos de ensino e incluíram atividades em 

equipamentos insufláveis, animação circense e jogos tradicionais, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, nas 

escolas públicas e privadas que manifestaram disponibilidade para receber estas propostas: 

• EB1 N. º1 de Lisboa 

• EB1 O Leão de Arroios 

• Jardim de Infância da Pena 

• EB1 Sampaio Garrido 

• *EB1 Rainha D. Leonor/Hospital 

• APISAL 

• Colégio Sá de Miranda 

• Fundação D. Pedro IV - Casa da Infância de Arroios 

• Infantário Ribeiro Santos 
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4.6. EXPOSIÇÃO DIA INTERNACIONAL DA MULHER – CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO 

No âmbito da promoção de atividades direcionadas para a população da Junta de Freguesia de Arroios em 

período de celebrações do Dia da Mulher, foi promovida a apresentação de uma pequena exposição com 

tema alusivo a Carolina Beatriz Ângelo – primeira mulher portuguesa a votar e residente em Arroios, com 

trabalhos do Projeto Intervir para o Futuro, do INETESE e da Escola Secundária D. Luísa de Gusmão.  

 

                     

 

 

4.7. EDUCAÇÃO FÍSICA NO JARDIM DE INFÂNCIA 

No sentido de promover a regularidade na prática de atividade física na infância devidamente enquadrada 

por um Professor, serão reiniciadas as aulas de Educação Física duas vezes por semana, no Jardim de 

Infância da Pena e na Sala de Jardim de Infância da EB1/JI Sampaio Garrido, a partir de 1 de abril. 

 

4.8. 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 do Jardim de Infância da Pena e do JI/EB1 Sampaio Garrido, 

sendo benéfico para o seu desenvolvimento e criatividade.  
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4.9. PROJETO HORTA PEDAGÓGICA 

A continuidade do projeto da Horta Pedagógica irá permitir que os alunos estabeleçam um contacto mais 

próximo com a Natureza, através da realização de diferentes atividades agrícolas e de jardinagem.  

As atividades desenvolvidas irão permitir aos alunos perceber a importância de cuidar da Natureza através 

da exploração e descoberta, nos seguintes estabelecimentos escolares, no total previsto de 18 turmas: 

• Jardim de Infância da Pena; 

• EB1 N. º1 de Lisboa; 

• EB1 O Leão de Arroios; 

• JI/EB1 Sampaio Garrido; 

Esta atividade será desenvolvida neste ano letivo 2021/2022, entre 21 de março e 20 de junho. 

 

 

4.10. ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS DE LISBOA 

No âmbito do projeto da Assembleia Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia de Arroios, irá dinamizar a 

iniciativa “Assembleia de Crianças de Lisboa”, desafio lançado às autarquias da cidade, com o objetivo de 

promover de um modo lúdico e pedagógico, a participação política ativa da criança no processo 

democrático e de cidadania, dando voz às suas preocupações, necessidades e expetativas para as 

freguesias da cidade. 

Esta ação, irá permitir o diálogo entre as crianças e os decisores políticos, enriquecendo as suas 

aprendizagens, a qual acreditamos na sua formação, tornando-o num cidadão participativo, ativo, 

consciente e responsável para a sociedade.  

As escolas da freguesia de Arroios foram convidadas a participar nesta iniciativa, através da indicação de 

dois representantes, eleitos de forma paritária, para participar na Assembleia de Crianças da Freguesia de 

Arroios.  Nesta Assembleia, para além de procurar a exposição e reflexão sobre as questões e 

preocupações dos alunos, será também o momento de eleição dos dois representantes (menino e menina) 

e dois suplentes da freguesia de Arroios, a participar na Assembleia das Crianças de Lisboa, no dia 31 de 

maio, no Fórum Lisboa. 

Até ao momento, as escolas que manifestaram disponibilidade para participar na iniciativa são: 

• EB1 N. º1 de Lisboa 

• EB1 Sampaio Garrido 

• Colégio Sá de Miranda 

• Colégio Sagrado Coração de Maria 
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4.11. RELAÇÃO COM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO  

• Articulação no apoio ao Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, na reparação da rede exterior 

e recolha de equipamentos de grande dimensão para reciclagem da Escola Secundária D. Luísa 

de Gusmão. 

• Articulação no apoio à EB1 Rainha D. Estefânia/Hospital para acesso à “Hora do Conto” – 

atividade dinamizada por voluntários da Associação Coração Amarelo, a decorrer na penúltima 

quinta-feira de cada mês e que iniciará no dia 21 de abril. 

 

4.12. EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE 

Integração na Rede EFE (Educação Formação Emprego) em janeiro de 2022 - esta rede é “constituída por 

um grupo de parceiros iniciado em Maio de 2015 com o objetivo de criar sinergias e respostas nas áreas da 

educação,  formação e da empregabilidade, através do desenvolvimento de oportunidades diferenciadas 

em dinâmicas locais”, com atuação nas freguesias do Areeiro, Arroios, Beato e Penha de França e cuja 

missão passa por “(…) contribuir para o desenvolvimento local centrado no tecido social empresarial e para 

o aumento das respostas no âmbito da empregabilidade e desenvolvimento sustentável da comunidade”, 

através da “cooperação institucional, partilha de recursos e serviços em prol da comunidade”. 

 

o Articulação e ponte de contactos em solicitação da EPAD e a Rede EFE, no âmbito de “Métodos e 

Técnicas de Procura de Emprego”. 

o Encaminhamento de 2 utentes para candidatura aos projetos de empregabilidade Projeto PESCA 

IV e no Projeto 50+ - seleção de um candidato para formação 

 

Participação da Secção Educação nas reuniões de Núcleos Executivos CSF, enquanto representantes da 

Freguesia de Arroios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

40 
 

4.13. REUNIÕES E OUTRAS DILIGÊNCIAS 

 

• 20 de dezembro – Visita/Reunião na Associação Pró-Infância Santo António de Lisboa (APISAL) 

• 5 de janeiro – Reunião com entidade Foco Musical- Programa de expressão musical 

• 10 de janeiro – Reunião com entidade Hortas Pedagógicas 

• 11 de janeiro – Reunião de apresentação REDE EFE 

• 11 de janeiro – 1ª Reunião consórcio 2022 REDE EFE 

• 11 de janeiro – Visita/Reunião na EB1 Sampaio Garrido 

• 1 de fevereiro – Reunião consórcio REDE EFE 

• 10 de fevereiro – Reunião de Apresentação - Assembleia de Crianças de Lisboa 

• 10 de fevereiro – Reunião de Acompanhamento – EB1 O Leão de Arroios 

• 10 de fevereiro – Reunião de Pilotagem Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 

• 11 de fevereiro – Reunião Comissão Social de Freguesia de Arroios - Grupo Trabalho Educação, 

formação e Empregabilidade 

• 15 de fevereiro – Reunião Rede Social de Lisboa – Núcleos Executivos CSF 

• 15 de fevereiro – Reunião Conselho Geral Escola Secundária de Camões 

• 22 de fevereiro – Reunião de articulação Estágio Pedagógico - Escola Secundária de Camões 

• 22 de fevereiro – Reunião de articulação Estágio Pedagógico - INETE 

• 24 de fevereiro – Reunião Conselho Consultivo INETE 

• 2 de março – Reunião com entidade Mercer Marsh – Iniciativa de Responsabilidade Social de 

Apoio ao Estudo 

• 16 de março – Reunião Conselho Geral Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor 

• 24 de março – Reunião Rede Social de Lisboa – Núcleos Executivos CSF 
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5. DESPORTO 

 

Durante o 1ºtrimestre do ano 2022, a Secção de Desporto continuou a tomar as medidas das 

Orientações da Direção Geral de Saúde, nas diferentes atividades de forma a reduzir os riscos de 

exposição e contágio à Covid-19. 

 

5.1. Atividades Desportivas Regulares  

Neste período decorreram as seguintes atividades: Yoga, Movimento, Regime Livre, aulas de natação e 

hidroginástica.  

Yoga – esta atividade conta com 2 turmas.  

Regime Livre – esta atividade continua a ser desenvolvida na Piscina da Academia Militar.  

Atividades da Piscina de Arroios – Disponibilizamos de 69 turmas de diferentes níveis de segunda a 

sábado. 

Movimento – esta atividade conta com 2 classes e as aulas são desenvolvidas pelos técnicos da Lisboa 

Ginásio Clube.    

 

 

 

5.2. Atividades Desportivas Pontuais 

 

Bridge - A Federação Portuguesa de Brigde enviou um Projeto para a Junta de Freguesia de Arroios, de 

modo a poderemos vir a integrar esta modalidade nos programas/projetos já existentes, nomeadamente 

Envelhecimento Ativo e Saudável e Intervir Para o Futuro. 

Nesse sentido, iniciou-se este Projeto no “Intervir Para o Futuro”, com a periodicidade de 1 sessão de 60 

minutos por semana. 

Relativamente aos seniores, realizou-se um workshop da modalidade onde participaram 25 pessoas. 
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Mega Aula de Hidroginástica- A Junta de Freguesia de Arroios (JFA) foi convidada pela Junta de 

Freguesia da Penha de França (JFPF) a participar e organizar uma Mega Aula de Hidroginástica na piscina 

da (JFPF).  Esta atividade contou com cerca de 100 inscrições, utentes que frequentam a piscina da JFA e 

a piscina da JFPF. 

Feira da Saúde – atividade que está a ser planeada pela Secção da Ação Social, onde a Secção de 

Desporto irá participar com a dinamização de aulas de Grupo no exterior e aulas de Hidroginástica na 

Piscina.   

5.3. Apoios 

Transporte - No sentido de cooperar com os clubes da Freguesia, foi emprestado uma carrinha ao Clube 

Desportivo e Escolar Camões, para que a sua equipa Sénior de Andebol pudesse viajar até Lagoa e Serpa, 

para disputarem os jogos referente ao Campeonato Nacional. 

Campeonato Distrital de Clássicas para Jovens - apoio à Associação de Xadrez de Lisboa através da 

cedência do Mercado de Culturas, mesas, cadeiras e projetor, para a realização do Campeonato Distrital de 

Clássicas para Jovens. Participaram neste evento cerca de 100 jovens de todo o distrito de Lisboa. 

5.4. Parcerias/Protocolos 

Os parceiros que a Junta de Freguesia de Arroios mantém na área da atividade desportiva são: 

- Educação Física – CAF’s e AEC’s da Escola Nº1 de Lisboa; 

- Natação – Escola Secundária de Camões no âmbito do Desporto Escolar.???? 

- Aikido - Associação Portuguesa de Aikido e Disciplinas Associadas 

- Academia Militar – Ao abrigo do Protocolo efetuado entre a Junta de Freguesia de Arroios, Câmara 

Municipal de Lisboa e Academia Militar, o clube que neste momento usufrui diretamente desta parceria é 

Clube Desportivo os Lancias através da atividade de Futsal no Polidesportivo e a JFA através do Regime 

Livre na Piscina.  

5.5. Programas da Junta de Freguesia de Arroios 

Páscoa em Movimento – iniciou-se a organização desta atividade que irá decorrer entre os dias 11 e 14 

de abril, durante o período da interrupção letiva – férias da Páscoa. Inscreveram-se nesta ação 31 crianças.   

O programa será composto por atividades culturais desportivas, educativas e recreativas.  

 

5.6. Programas - Câmara Municipal de Lisboa 

Natação Curricular – A CML pretende recomeçar com o Programa Natação Curricular, nesse sentido 

reuniu com as diversas Juntas de Freguesia de Lisboa no sentido de preparar o regresso deste Programa.  
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Assembleia de Crianças de Lisboa -   A Assembleia Municipal de Lisboa, pretende dinamizar a 

“Assembleia de Crianças de Lisboa”. Nesse sentido lançou o desafio às Juntas de Freguesia e entidades 

escolares da cidade que tem como objetivos promover de um modo lúdico e pedagógico, a participação 

política ativa da criança no processo democrático e de cidadania, dando voz às suas preocupações, 

necessidades e expetativas para a freguesia de Arroios.  A secção de Desporto está a dar apoio à Secção 

de Educação no desenvolvimento deste Programa na Freguesia de Arroios.  
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6. CULTURA 
 

Otimização dos espaços da Junta de Freguesia 

Privilegiou-se um trabalho de preparação de um novo projeto de regulamento de cedência de espaços 

afetos à Junta de Freguesia, ainda em fase de estudo e redação, que permita a otimização desses 

espaços, um acréscimo na sua utilização por parte quer de associações e entidades, quer de pessoas 

individuais, e uma oferta mais constante e variada de atividades culturais e artísticas no espaço da 

freguesia.  

 

Início de trabalhos com vista à criação de uma “Rede de Culturas” 

Foi, ainda, desenvolvido trabalho de preparação para um futuro projeto de “Rede de Culturas”, ainda em 

fase de preparação e análise, com vista à criação de uma rede de entreajuda e cooperação entre as várias 

associações e entidades promotoras culturais da freguesia, com o apoio da Junta de Freguesia de Arroios. 

Estes trabalhos incluíram um modelo comparativo de várias redes de culturas já existentes, bem como uma 

reunião com o Dr. José Soares Neves, diretor do Observatório Português das Atividades Culturais e 

especialista em políticas públicas de cultura, bem como o continuado diagnóstico das necessidades das 

entidades e promotores culturais da freguesia, tanto ao nível do seu trabalho diário, “no terreno”, como da 

otimização de processos administrativos e de gestão de recursos por parte da Junta de Freguesia de 

Arroios.  

 

Reuniões e Encontros com Entidades e Promotores Culturais 

Entidades e promotores culturais com as quais se promoveram encontros: 

 

a) PopUpLx 

b) GAT – Grupo Ativistas em Tratamento 

c) Associação Humana 

d) Yes you can Spray 

e) Oblíquo Associação Cultural 

f) Movea 

g) Livraria Insurgentes 

h) Pão a Pão 

i) Espaço Baião 

j) Associação Abadá Lisboa 

k) Kino-Doc 

l) Associação “Sempre” 

m) Arquivo dos Diários 

n) HeForShe Lisboa 

o) Largo Residências 
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Alguns destes encontros materializaram-se em apoios logísticos ou de comunicação e divulgação, por parte 

da Junta de Freguesia, a eventos a ocorrer no seu espaço geográfico, quer no passado trimestre, quer a 

ocorrer futuramente.  

 

Jardim dos Alfarrabistas 

Local: Jardim Constantino 

Horário: todas as quartas-feiras 

Foi dada continuidade à presença dos alfarrabistas no Jardim Constantino, todas as quartas-feiras, com a 

venda de livros ao público 

 

6.1.  Mercado de Culturas 

No espaço polivalente do Mercado de Culturas, continuamos a acolher e a realizar diversas atividades e 

eventos. As atividades e iniciativas realizados no Mercado de Culturas entre 1 de janeiro a 31 de março, 

foram: 

• Lisbon Community Choir –Utilização do espaço para ensaios do coro. Os ensaios acontecem 

semanalmente às segundas-feiras, das 20h às 22h. 

• Aulas de Movimento – aulas de atividade física para seniores, promovido pela secção de 

desporto em colaboração com o Lisboa Ginásio Clube. As aulas acontecem semanalmente às 

segundas, quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h. 

• Aulas de Tai-chi – No âmbito das aulas promovidas pela ASA – Academia Sénior de Arroios, 

estas aulas realizam-se semanalmente às segundas-feiras das 16h30 às 17h30. 

• Aulas Associação Espaço Baião – semanalmente, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, 

realizaram-se aulas de danças tradicionais brasileiras. 

• Fórum da Juventude do CDS-PP – o fórum realizou-se no dia 19 de janeiro, entre as 17h e as 

20h. 

• Marchas dos Mercados de Lisboa – Desde fevereiro, realizam-se, semanalmente aos sábados, 

das 16h às 18h30, os ensaios das marchas. 

• Ensaios ASA- Academia Sénior de Arroios – realizaram-se ensaios de preparação para a 

apresentação do espetáculo “Severa”, nos dias 10, 11, 18 e 24 de fevereiro e dias 3 e 11 de 

março. 

• 19º Encontro Regional de Lisboa da JCP – O encontro realizou-se no dia 19 de fevereiro. 
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• Associação de Xadrez de Lisboa – Nos dias 26 e 27 de fevereiro e 1 março, realizou-se o 

Campeonato Distrital de Veteranos e Jovens de Clássicas. 

• “A Almirante Reis vai mudar” – Nos dias 25 e 28 de fevereiro, a partir das 21h, realizaram-se 

duas sessões de esclarecimento e auscultação da comunidade sobre a problemática da ciclovia 

na Av. Almirante Reis. 

• Workshop Bridge 55+ - Em colaboração com Federação Portuguesa de Bridge foi organizado o 

workshop no dia 2 de março pelas 15h. 

• Sessão Arqueologia no Bairro – “Olaria Quatrocentista de Lisboa: O que nos contam os 

fornos das Escadinhas da Barroca” – Em colaboração com o Centro de Arqueologia no Bairro, 

a sessão realizou-se no dia 16 de março, às 18h. 

• Evento de Comemoração do Nascimento de Shri Guru Ravidass - No dia 27 realizou-se o 

evento promovido pela Associação Shri Guru Ravidass Sabha Lisbon, no qual participaram várias 

religiões da comunidade indiana.  

 

6.2. Galeria da Sede da Junta de Freguesia de Arroios 

 

A Galeria da Sede da Junta de Freguesia de Arroios, espaço sob sua exclusiva gestão, oferece a 

possibilidade de realização de exposições e outros eventos, quer organizados pela própria Junta de 

Freguesia, quer por parte de escolas, artistas individuais ou associações culturais. Procedeu-se a um 

reajuste na forma de calendarizar e gerir o dia-a-dia da Galeria Sede, dando prioridade a uma lógica 

rotativa que permita a sua utilização a mais exposições, em períodos de tempo mais condensados, para 

assim dar uma resposta mais ágil aos artistas da freguesia e uma oferta mais constante e variada aos 

fregueses. Assim, instaurou-se uma metodologia que permite a presença de um mínimo de duas 

exposições por mês, para um total de 24 por ano.  

 

No entanto, sensivelmente entre 28 de fevereiro e 18 de março, a Galeria Sede foi um dos locais centrais 

na onda de solidariedade com o povo ucraniano, servindo como espaço de aglomeração e arrumo de 

milhares de doações por parte dos fregueses; motivo pelo qual, temporariamente, a sua natural finalidade 

como espaço de exposições foi interrompida.  
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Exposição Faces de Edgar Guerreiro 

Datas 18 de março a 8 de abril 

Local Galeria da Sede Junta de Freguesia de Arroios 

Promotores JFA 

Suma: Usar a arte para consciencializar e sensibilizar o público sobre os valores da pluralidade no que diz 

respeito à vida em sociedade, num mundo cada vez mais globalizado, é, portanto, muito importante. 

Também, é muito importante fazê-lo de forma saudável, com uma carga poética, estética, apelativa e 

integrada 

 

6.3. Empréstimo de material 

No período em análise de 2021 foi emprestado material (cadeiras, mesas, projetor e estrados) para as 

seguintes iniciativas / entidades:  

- BOTA – Base Organizada da Toda das Artes 

- HeForShe Lisboa – Arts Week 2022 

- Coros Portugal – Associação Portuguesa de Música Coral, iniciativa “Cantar pela Paz” 

6.4. Biblioteca de São Lázaro 

Devido à pandemia da Covid19, a Biblioteca São Lázaro encontrou-se encerrada ao público na primeira 

quinzena de 2022, funcionando apenas ao “postigo”, após o que esteve aberta ao público 75 dias no 

primeiro trimestre, perfazendo uma média semanal de 42 horas de pleno funcionamento. 

 

Público 

A Biblioteca São Lázaro recebeu um total de 3214 visitas, uma média de 43 visitantes diários. Inclui-se aqui 

os 365 participantes nas atividades culturais e de promoção da leitura. Inscreveram-se na biblioteca 46 

novos leitores. No total 330 leitores usaram o cartão para empréstimo e 325 usaram o equipamento 

informático destinado aos utilizadores. 

 

Circulação de Documentação 

Foram emprestados no período considerado 3166 documentos. Foram renovados o empréstimo a outros 

639 documentos. O número de documentos consultados presencialmente foi de 2086. 
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Atividades culturais e de promoção da leitura 

Realizaram-se 4 Conferências: 

• Conferência Ambiental da Climaxo a 10 de janeiro pelas 17:30 

• Conferência Filosófica pela Nova Acrópole “quem sou” a 26 de fevereiro pelas 16:00 

• Conferência Filosófica pela Associação Metafísica Cósmica “Princípios da Metafisica” a 24 de 

março pelas 19:00   

• Conferência sobre Direitos LGBT realizada pela Opus Diversidade a 26 de março pelas 10:00 

 

Acolheu-se a apresentação dos livros “Memórias do futuro” e “Pr’ aqui a pensar” com a presença da autora 

Isabel Leite no dia 26 de março pelas 17:00 

 

Organizaram-se 3 sessões da Comunidade de Leitores da Biblioteca São Lázaro, debatendo-se os 

seguintes livros: 

• “Os contos de Andersen” de Hans Christian Andersen a 28 de janeiro pelas 17:30 

• “Gato Malhado e a Andorinha Sinhá” de Jorge Amado a 18 de fevereiro pelas 17:30 

• “A Morte no Nilo” de Agatha Christie a 18 de março pelas 17:30 

 

Empreenderam-se 3 Visitas Guiadas, nomeadamente a 27 de janeiro, 17 de fevereiro e 11 de março. 

 

Criaram-se 11 Horas do Conto para turmas do pré-escolar e 1º ciclo com a participação da Escola Básica 

Ducla Soares (3 sessões) , Escola Básica nº1 (5 sessões) e Jardim de Infância dos Anjos (3 sessões) 

 

Organizaram-se ainda 6 Destaques da Coleção dirigidos ao público “Adultos” e “Infantojuvenil”: 

a) Público “Adultos:” Livro Policial”, “Vergílio Ferreira” e “Saúde e bem-estar” 

b) Público “Infantojuvenil”: “Geronimo Stilton”, “Contos Tradicionais” e “O Corpo Humano” 

 

No total participaram 365 utentes nas diversas sessões culturais e de promoção da leitura. 
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7. INTERCULTURALIDADE 
 

A área da Interculturalidade, pela sua importância social, cultural e cívica, mereceu, este trimestre, um 

renovado interesse e compromisso da parte da Freguesia de Arroios. 

Após o diagnóstico feito no trimestre anterior, foi possível não só realizar atividades e iniciativas específicas 

no que à Interculturalidade diz respeito, como também estabelecer novas metodologias, incluindo a 

contratação de um técnico prestador de serviços exclusivamente dedicado a esta área, e iniciar a 

construção de relações com Embaixadas, associações e entidades que representam as mais variadas 

comunidades, nacionalidades e tradições.  

Muito do trabalho desenvolvido nesta área tentou também responder às necessidades emergentes, em 

particular, da comunidade ucraniana, que, devido ao contexto atual, precisou de respostas imediatas por 

parte da Junta de Freguesia de Arroios.  

 

 

Workshops com Refugiadas (promoção e divulgação) 

Datas: 3 de março (com continuidade) 

Local: Cantina da E.S. Camões 

Juntamente com a E.S. Camões, e com a organização do CPR – Conselho Português para os Refugiados, 

deu-se continuidade (com datas marcadas até junho) à promoção e divulgação dos Workshops de Culinária 

“Delícias do Oriente”, ministrados mensalmente por migrantes e refugiadas das mais variadas 

nacionalidades, que ensinam a cozinhar pratos tradicionais das suas culturas. O valor da inscrição é 

distribuído às refugiadas pelo CPR. O papel da Junta de Freguesia de Arroios passou pelo apoio na 

comunicação e divulgação do evento, bem como na impressão e distribuição dos livros de receitas 

utilizados no evento. Por sugestão da Junta de Freguesia, foi ainda alterada a natureza dos Workshops de 

“Delícias do Oriente” para “Workshops com Refugiadas”, de forma a permitir que outras nacionalidades, e 

não apenas orientais, possam, também, participar nestes eventos.  

 

Ensino de Português (PLA – português como Língua de Acolhimento) 

A Junta de Freguesia contribuiu para a promoção e divulgação o ensino de Português na modalidade PLA 

– Português como Língua de Acolhimento, na E.S. Camões. Além da criação de materiais de divulgação 

(cartazes, redes sociais, etc.), a Junta de Freguesia direcionou quer professores voluntários quer possíveis 
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alunos, por si identificados, para estas aulas, cuja supervisão pedagógica está a cargo do Centro Qualifica 

Camões.  

Devido ao contexto atual, a Junta de Freguesia tem vindo a articular com a comunidade ucraniana da 

freguesia, em particular com a Igreja dos Ucranianos e com a Associação Ucranianos em Portugal, de 

forma a dar resposta ao número crescente de refugiados ucranianos, que necessitam de aprender 

português. No entanto, a oferta de cursos não se limita a esta nacionalidade, procurando dar também 

resposta a outras comunidades da freguesia.  

Reuniões e Encontros 

a) Pavlo Sadokha, Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal 

b) Elyas Rahrow, da Associação da Comunidade Afegã em Portugal 

c) Abdullah Al Razi, 2º Secretário da Embaixada do Bangladesh 

d) Reunião com a Dra. Filipa Henriques de Jesus, Presidente do Conselho Diretivo da ANQEP – 

Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional; Dra. Alexandra Teixeira, do 

Departamento de Qualificação de Adultos da ANQEP; e Prof. João Jaime, Prof. Ana Miranda e 

Prof. Ana Vicêncio, do Centro Qualifica Camões.  

e) Susana Militão e Mónica Frechaut, do CPR - Conselho Português para os Refugiados 

 

Celebração do Dia dos Mártires da Língua 

Data: 21 de fevereiro 

Local: Campo dos Mártires da Pátria 

No Dia da Língua Materna, a comunidade do Bangladesh celebra o “Dia dos Mártires da Língua”, uma data 

de extrema importância histórica e cultural para esta comunidade e para a sua língua materna. A convite da 

Embaixada do Bangladesh, a Sra. Presidente e o Vogal Luís Sousa marcaram presença nas celebrações 

públicas da efeméride, junto ao monumento Shaheed Minar, no Campo dos Mártires da Pátria, que 

incluíram ainda música tradicional bangla cantada ao vivo.  

 

Celebração dos 50 anos da Independência do Bangladesh 

Data: 28 de março 

A convite da Embaixada do Bangladesh, a Junta de Freguesia fez-se representar pelo Vogal Luís Sousa e 

pelo Vogal Damião Castro, acompanhados pela Dra. Maria João Tomás, nas celebrações dos 50 anos da 

Independência do Bangladesh.  
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8. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

No primeiro trimestre de 2022, com o objetivo de terminar os projetos pendentes do último ciclo 

participativo, foram realizadas reuniões com os proponentes de forma a avançarmos com os seguintes 

projetos: 

 

 OP 2017 - Arroios em Corrida e Caminhada Solidária 

Após reunião com o proponente Carlos Sacramento, ficou acordado dividir a proposta em 2 projetos: 

 - Realização de uma corrida inter-escolas do pré-escolar e 1ºciclo, que acontecerá no Dia Mundial da 

Criança, 1 de junho, na Academia Militar. No final da corrida será oferecido a cada aluno uma medalha de 

participação. A atividade será realizada em colaboração com as secções da Educação e Desporto.  

 - Realização de um Peddy Papper contemplando um circuito de Street Art existente na freguesia. 

A inscrição para participação pressupõe a entrega de um bem alimentar para doação. 

Para o efeito já foi contactada a GAU – Galeria de Arte Urbana da CML que ficou de enviar o mapeamento 

das obras existentes na freguesia. 

 

OP 2017 - Jogo pedagógico de combate a estereótipos e Ciclo de conversas “Nós, mulheres de 

Arroios” 

Após várias diligências de contactos com o objetivo de concretização das propostas, aguardamos por parte 

do proponente, a entidade MDM – Movimento Democrático de Mulheres, a apresentação das propostas de 

concretização e respetivo orçamento de execução, dos dois projetos. 

 

OP 2016 – Homenagem ao Sr. Constantino 

Após a realização de diversas reuniões no âmbito deste projeto, a proposta de concretização passa por 

integrar, no projeto de reabilitação do pavimento do Jardim Constantino, algumas flores desenhadas em 

calçada artística colorida, acompanhadas de uma placa, em mármore, explicativa de quem foi o Sr. 

Constantino, o Rei dos Floristas. 

 

Durante o mês de março foi ainda criado o logotipo do OP: 
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9. BEM ESTAR ANIMAL 
 

Neste trimestre, a secção de Bem-Estar Animal foi alvo de reflexão e trabalho de fundo. Não só se procurou 

dar continuidade à gestão diária dos animais da freguesia, como foi desenvolvido trabalho no sentido de 

encontrar respostas duradouras para as necessidades identificadas no trimestre anterior. 

Mais precisamente, a secção de Bem-Estar Animal tem vido a estruturar metodologias em coordenação 

técnica com a Secção dos Espaços Verdes – SEVA, em particular no cuidado diário e alimentação de patos 

e galinhas, na gestão do pombal do Campo dos Mártires da Pátria, na identificação e localização de 

colónias de gatos silvestres da freguesia e na identificação dos cuidadores informais ou voluntários que os 

alimentam.  

Foram, ainda, desenvolvidos dois projetos de protocolo com duas associações cujas valências, em 

concordância, dão resposta a muitos dos problemas previamente identificados no que ao bem-estar animal 

diz respeito, em particular no caso das colónias e dos gatos silvestres e assilvestrados.  

9.1. Protocolo com a ANIMALIFE 

Foi negociada uma proposta de protocolo com a ANIMALIFE, uma associação de sensibilização e apoio 

social e ambiental, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, cujo objetivo é diminuir o grave problema do 

abandono animal, atuando a montante sobre uma das principais causas de abandono em Portugal: a 

vulnerabilidade económica e social das famílias. Apesar de a ANIMALIFE já colaborar com a DIS da Junta 

de Freguesia, foi desenvolvido trabalho no sentido de formalizar e fortalecer essa cooperação. O objetivo é 

garantir que os animais de companhia da freguesia, bem como os respetivos cuidadores em situação de 

fragilidade económica ou em situação de sem abrigo, têm uma resposta técnica disponível e de qualidade. 

9.2. Protocolo com a Animais de Rua 

Foi negociada uma proposta de protocolo com a Animais de Rua, uma Organização Não Governamental de 

Ambiente, que tem por objetivo a esterilização, o tratamento de patologias e o acompanhamento técnico de 

animais de rua, em particular gatos. Os principais objetivos são: 

a) Garantir a melhor gestão e acompanhamento das colónias de gatos na freguesia, com vista a controlar o 

seu crescimento, através da castração de animais ou da dissolução de colónias numerosas e insalubres 

para colónias definitivas, devidamente acompanhadas e ecologicamente responsáveis; 

b) Melhorar a qualidade de vida dos gatos silvestres e assilvestrados através da identificação e tratamento 

de patologias, em tempo útil; 

c) A organização de ações de formação a voluntários, campanhas de adoção, ações de angariação de 

bens e fundos, ações de educação nas escolas e ações de sensibilização da população para as várias 

temáticas relativas aos animais, como a importância da esterilização dos animais de companhia, de 
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prevenção do abandono, da obrigatoriedade de remoção de dejetos da via pública, e outros temas ligados 

à defesa animal e à segurança e salubridade públicas. 

 

9.3 Aquisição e distribuição de ração para os cuidadores informais da freguesia 

A fim de garantir o bem-estar dos gatos silvestres, e de combater a alimentação informal e desregularizada 

por parte da população, adquiriu-se 540 kg de ração seca, distribuídos de acordo com as necessidades e 

solicitações dos cuidadores informais ou voluntariados que acompanham cada colónia, e ainda à aquisição 

de adicionais 620 kg, a serem distribuídos futuramente.  

 

9.4. Visita ao CAL – Casa do Animal de Lisboa 

O Vogal Luís Sousa e um técnico da SEVA visitaram a Casa do Animal de Lisboa, sendo recebidos pela 

Responsável Técnica e Médica Veterinária Municipal Dra. Marta Videira, com o objetivo de compreender 

quais as respostas ao nível autárquico para a questão das colónias de animais silvestres, bem como a 

melhor forma de a Junta de Freguesia instaurar os seus próprios procedimentos.  

Processo de diagnóstico – colónias 

Em articulação com as entidades e associações já citadas (CAL – Casa do Animal de Lisboa, a ANIMALIFE 

e a Animais de Rua), procedeu-se a um levantamento generalizado do número de colónias e gatos 

silvestres no espaço geográfico da freguesia. No entanto, esse cálculo apresenta desafios técnicos 

complexos, não havendo, entre todas as entidades, um consenso em relação a esses dados. Um 

diagnóstico definitivo será uma das prioridades aquando da possível aprovação dos protocolos de 

cooperação com duas destas entidades.  

Reunião com a Dra. Alexandra Rodrigues - ISEL 

Por proposta da eleita do PAN à Assembleia de Freguesia, Patrícia Mariano, foi organizada uma reunião 

com a Dra. Alexandra Rodrigues, na vertente da sua especialização em questões ambientais e, em 

particular, na gestão da população de pombos em ambiente de cidade.  

Participação na sessão de lançamento da 4ª edição do Eco Freguesias XXI 

Data: 19 de janeiro 

Local: online 

O Vogal Luís Sousa participou na sessão de lançamento da 4ª edição do Eco Freguesias XXI, um 

programa que procura incorporar e adaptar ao território da freguesia os principais referencias no âmbito do 

Desenvolvimento Sustentável em geral e da Educação para o Desenvolvimento Sustentável em particular. 
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10. RELAÇÃO COM O CIDADÃO 
 

A secção de Relação Com o Cidadão, designada pelas suas iniciais SRCC, é, dentro do universo da Junta 

de Freguesia de Arroios, um dos serviços que mais proximidade assume junto dos fregueses e demais 

cidadãos que a ela se dirigem diariamente. Existe, portanto, uma responsabilidade acrescida no quotidiano 

das pessoas que formam esta comunidade que é Arroios. 

O atual projeto de organização da SRCC, com implantação em três pólos de atendimento e um Posto de 

Correios assegurou o atendimento ao público ao longo do primeiro trimestre de 2022. 

Deste modo a organização do atendimento está disposta do seguinte modo. 

• Pólo dos Anjos  

• Pólo de São Jorge de Arroios 

• Pólo da Sede 

•      Posto CTT - Mercado do Forno do Tijolo (serviços de cariz postal) 
 

A estatística representada nos gráficos e quadros infra, diz respeito ao serviço de atendimento da Secção 

de Relação Com o Cidadão (SRCC) no período compreendido entre 03/01/2022 e 31/03/2022 inclusive. 

Refere o número total de atestados emitidos nos três pólos no período em análise. 
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Atestados emitidos de janeiro a março 2022 

 
 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

 11 Pólo dos Anjos a Pólo de S. J. de Arroios Pólo da Sede 
 

Gráfico 1 - Emissão mensal de atestados de residência 

 

 

Tabela 1 - Total de atestados emitidos durante 0 1 0 trimestre de 2022 

 

Pólo dos Anjos 

 

 ATESTADOS DE ATESTADOS DE ATESTADO DE ATESTADO DE LICENCIAMENTO RECLAMAÇÕES 
 RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA C/ PROVA DE VIDA UNIÃO DE FACTO DE ANIMAIS DE 
 AGREGADO COMPANHIA 

FAMILIAR 

 11 Janeiro Fevereiro  Março 

Gráfico 2 - Tipologia dos serviços prestados no pólo dos Anjos de 3 de janeiro a 31 de março 

 

 

 

 

  POLO DOS ANJOS PÓLO DE ARROIOS  SEDE  TOTAIS 

Janeiro 224  239  106 569 

Fevereiro 209  244  115 568 

Março 343  258  109 710 
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Pólo de São Jorge de Arroios 

 

 ATESTADOS DE ATESTADOS DE ATESTADO DE ATESTADO DE LICENCIAMENTO RECLAMAÇÕES 
 RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA C/ PROVA DE VIDA UNIÃO DE FACTO DE ANIMAIS DE 
 AGREGADO COMPANHIA 

FAMILIAR 

 11 Janeiro Fevereiro Março 

Gráfico 3 — Tipologia dos serviços prestados no polo de São Jorge de Arroios de 3 de janeiro a 31 de março 

Pólo da Sede 

 

 ATESTADOS DE ATESTADOS DE ATESTADO DE ATESTADO DE LICENCIAMENTO RECLAMAÇÕES 
 RESIDÊNCIA RESIDÊNCIA PROVA DE VIDA UNIÃO DE FACTO DE ANIMAIS DE 
 C/AGREGADO COMPANHIA 

FAMILIAR 

 11 janeiro Fevereiro Março 

Gráfico 4— Tipologia dos serviços prestados no polo da Sede de 3 de janeiro a 31 de março 
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Em termos de receita, o gráfico abaixo discrimina os valores recebidos nos três pólos de atendimento no 

primeiro trimestre de 2022. Regista-se uma evolução crescente, à exceção do pólo da Sede que reduziu 

ligeiramente no mês de março em comparação com fevereiro. 

Receita gerada nos três pólos 

 

PÓLO DOS ANJOS PÓLO DE SÃO JORGE DE PÓLO DA SEDE 

ARROIOS 

 11 Janeiro Fevereiro  Março 

Gráfico 5- Receita gerada de 3 de janeiro a 31 de março 

De referir que os serviços de atendimento normalizaram gradualmente a afluência dos fregueses ao interior 

das instalações, salvaguardando-se naturalmente que não se verifiquem grandes afluxos de pessoas nos 

edifícios. 

O protocolo da Junta de Freguesia de Arroios com os CTT foi renovado recentemente, tendo sido possível 
dar continuidade à pereceria que existe desde 2016 entre esta autarquia e a empresa postal CTT - Correios 
de Portugal S A. 

Também recentemente a Junta aderiu ao protocolo que existe entre os CTT e a ANAFRE (Associação 

Nacional de Freguesias) o que veio permitir a celebração de um novo protocolo de prestação de serviços 

mais abrangente e vantajoso, na medida em que o valor da comissão de tráfego fica agora com um 

patamar mínimo garantido e de segurança, cujo valor se cifrará sempre agora acima dos €1000 mensais, 

útil para quando se verificam quebras de afluxo de clientes e de receita gerada, factos que se observaram 

aquando da fase mais crítica da pandemia em que o valor mais baixo desde a abertura do Posto CTT em 

2016, se cifrou apenas em € 443,69 em Abril de 2020, mês do primeiro confinamento geral do País. 

Deste modo, as comissões do primeiro trimestre de 2022 cifram-se nos valores que o gráfico abaixo 

demonstra. De notar que apenas em fevereiro o valor da comissão se cifrou acima dos €1000, uma vez que 

só em finais de janeiro é que foi efetivada a adesão da Junta de Freguesia de Arroios ao protocolo que os 

CTT têm com a ANAFRE 
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Comissões de Tráfego 1 0 Trimestre de 2022 
 

 

 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO 

Gráfico 4- Comissões pagas pelos CTT à Junta de maneiro a 30 de março de 2022 

O Posto CTT, sendo também um serviço da Junta de Freguesia ao serviço de fregueses e clientes, 

normalizou gradualmente o afluxo de clientes no interior das suas instalações, mantendo-se com carácter 

obrigatório o uso de máscara, como sucede nos pólos de atendimento e demais espaços cobertos, até 

indicações em contrário, 

  



 

59 
 

11. ESPAÇO PÚBLICO 
 
11.1 ESPAÇO PÚBLICO (E REABILITAÇÃO URBANA) 
 
Os dados apresentados referem-se às ocorrências registadas de janeiro a março de 2022, no Portal/App 

“Na Minha Rua”, no âmbito das competências na manutenção do espaço público, de Gestão de 

Ocorrências e Pedidos de Intervenção (GOPI) da CML. São reportadas pelos serviços da CML, pelos 

cidadãos, sejam ou não fregueses e pelos serviços da Divisão de Espaço Público – Secção de Espaço 

Público, Freguesia de Arroios. 

 

 
 
 
Os dados abaixo referem-se a pedidos de manutenção do espaço público, reportados por moradores, 

através de correio eletrónico, telefone ou requerimento/exposição por escrito endereçada aos serviços da 

JFA. De janeiro a março de 2022. 
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Os dados abaixo referem-se a pedidos internos de manutenção nas instalações da JFA (ou cuja 

manutenção lhe foi atribuída por delegação de competências). De janeiro a março de 2022. 

 

 
 
 
Indicador relativo à eficácia do tempo de resposta dos trabalhos realizados: 

• na tabela estão registados, em média, os dias de espera desde a receção da informação nos 

serviços da necessidade de realização de um trabalho, até ao dia da sua resolução. 
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Indicador relativo aos trabalhos realizados face a reclamações (diferente de pedidos de intervenção no 

espaço público) dos fregueses: 

• na tabela que se segue está discriminado o número total de reclamações recebidas pelos serviços 

e o número das respetivas respostas. 

 

 
 
 

11.2 PROJETOS (CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CDC) 
 
Obras em curso: 

• Rua da Cruz da Carreira – concluída em janeiro de 2022; 

• Centro Logístico do Campo dos Mártires da Pátria – previsão de conclusão – julho de 2022. 

 

Projetos desenvolvidos no âmbito dos CDC e remetidos à CML para respetivos pareceres: 

• Novo Posto de Limpeza da Rua do Saco 

• Projeto “Casa das Diversidades/Startups” do Mercado do Forno do Tijolo 

 

Foram iniciadas as diligências para elaboração de programas preliminares técnicos devidamente estimados 

ao nível das diversas exigências normativas e legais relativas a um conjunto vasto de intervenções no 

território da Freguesia de Arroios, a propor à CML no âmbito dos futuros Contratos de Delegação de 

Competências. 
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11.3. MOBILIDADE (E ACESSIBILIDADE PEDONAL) 

 

• Encontram-se a ser analisadas e concretizadas soluções técnicas regulamentares no âmbito da 

acessibilidade pedonal e mobilidade por intermédio da equipa de manutenção do espaço público, em 

coordenação com os competentes serviços técnicos da CML. 

• Após deteção de patologias construtivas em intervenções recentes no âmbito da melhoria das 

acessibilidade e segurança pedonal nalgumas ruas de pronunciada inclinação, a divisão de espaço 

público da JFA acionou as cláusulas contratuais junto dos fornecedores no que diz respeito aos legais 

períodos de garantia. 

• Devolução de 5 lugares de estacionamento na Rua José Estêvão, em frente ao antigo edifício da Junta 

Distrital de Lisboa. 

• Remoção do quiosque da “Associação Conversa Amiga”, no Jardim Constantino, na sequência da 

decisão de não renovação do protocolo celebrado entre a Freguesia de Arroios e a referida 

associação, comunicada em março de 2020. Recuperou-se espaço pedonal na envolvente ao jardim e 

anulou-se um foco de insalubridade por ser esta estrutura utilizada para diferentes necessidades da 

população em situação de sem-abrigo. 

 
11.4. MERCADOS 

 
Inúmeras intervenções de requalificação nos 3 mercados da freguesia, em particular na recuperação das 

diversas instalações sanitárias, da iluminação e na coordenação dos trabalhos realizados nas grades das 

portas principais do Mercado 31 de Janeiro (entradas pela Rua Eng. Vieira da Silva). Estas não desciam, 

havia já longos meses, colocando em risco a segurança do mercado. 
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12. LICENCIAMENTO 
 

Foram efetuadas cerca de 50 ações de visita e fiscalização aos estabelecimentos comerciais da freguesia. 
 
Foram emitidos 180 processos de Licenciamento Zero. 
 
Foram emitidas 5 Licenças de Ocupação Temporária de Espaço Público para os seguintes locais: 
 

• Alameda D. Afonso Henriques  

• Largo do Intendente 

• Campo dos Mártires da Pátria 
 

LICENCIAMENTO 

1º TRIMESTRE - 2022 

Nº Processos Arrecadação (€) Nº Visitas 

180 52.497,10 50 

 
 

LICENCIAMENTOS LZ / POEPs (Valores) 
1º Trimestre 

ANO 2018 2019 2020 2021 2022 

LZ 56.841,29 € 66.160,51 € 57.194,99 € 12.345,94 € 52.497,10 € 

POEP  1.520,20 € 0,00 € 417,00 € 573,50 € 12.397,35 € 

 

• Concluído o trabalho de levantamento dos estabelecimentos sujeitos aos mais diversos tipos de 

licenciamento nos 11 cantões que compõem a freguesia. 

• Atualização, em conjunto com o Gabinete Jurídico, de uma relação de estabelecimentos causadores 

de ruído na freguesia em período não autorizado, interferindo com o descanso dos fregueses, para a 

realização de uma ação de fiscalização, por parte das entidades competentes, destes mesmos 

estabelecimentos. Esta relação tem origem em reiteradas queixas dos fregueses que as fazem chegar 

ao conhecimento da Freguesia de Arroios através de e-mail, do portal Na Minha Rua LX, ou por 

denúncia às autoridades policiais. 

• Reforço da equipa de trabalho com a passagem de 3 funcionários da Higiene Urbana para esta 

secção, através da mobilidade interna. 

• A Freguesia de Arroios informou todos os 43 comerciantes abrangidos, que as licenças atribuídas para 

instalação temporária de esplanada em lugar de estacionamento, terão o prazo das mesmas 

prorrogado e a respetiva taxa isenta de pagamento até ao dia 30/09/2022, pelo que até esta data 

poderão continuar a laborar fazendo uso da esplanada. Contudo, sendo que a autorização foi 

concedida a título precário, efémero e provisório, a mesma caduca a 30/09/2022. Desta forma serão 

devolvidos 43 lugares de estacionamento na freguesia. 
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13. ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE 
 

13.1. ESPAÇOS VERDES 

 
No âmbito dos espaços verdes a Freguesia de Arroios, tem sob a sua gestão 29 espaços entre jardins, 

áreas ajardinadas, canteiros, escolas, miradouros e rotundas, e dá apoio quando é solicitado à Academia 

Militar, Obra Social das irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, Igrejas. 

 

• Os trabalhos de manutenção desenvolvidos corresponderam às operações gerais de limpeza e 

remoção diária de lixos, corte quinzenal de relvados e prados, ressementeiras, controle de 

infestantes, fertilizações, sachas e mondas em rotinas que percorrem todos os espaços, com uma 

rotatividade de 3 a 4 semanas, tratamentos fitossanitários, retancha, plantações, corte de sebes 

quando necessário, e limpeza de elementos de água. 

• O concurso público para manutenção dos 29 espaços da freguesia está na sua fase terminal, 

prevendo-se a sua conclusão brevemente. 

• A realização de intervenções de arboricultura urbana num exemplar de ficus benjana excelsa sito 

no Jardim do Campo dos Mártires da Pátria, Lisboa. Os trabalhos decorreram com a coordenação 

do ICNF e Câmara Municipal de Lisboa. 

• A realização de intervenções de arboricultura urbana num exemplar de acer palmatum excelsa sito 

no Jardim do Campo dos Mártires da Pátria, Lisboa. Os trabalhos decorreram com a coordenação 

da Câmara Municipal de Lisboa. 

• A realização de intervenções de arboricultura urbana de emergência por movimentação de árvore 

em direção aos cabos elétricos do elétrico num exemplar de choupo sito na Avenida Almirante 

Reis. Os trabalhos decorreram com a coordenação da Câmara Municipal de Lisboa, apoio da 

Proteção Civil de Lisboa e Sapadores Bombeiros. 

• As regas estão desligadas desde 25 de fevereiro de 2022, como medida de mitigação da seca. 

• Manutenção nos lagos e repuxos do Jardim Constantino, Jardim/parque infantil ao lado do 

Hospital Dona Estefânia, Jardim Maria de Lurdes Pintassilgo e Taça do Intendente. 

• Foram executadas vistorias com regularidade aos parques infantis e de recreio a fim de serem 

garantidas as regulamentares condições de segurança, com manutenção mensal de reaperto dos 

equipamentos. 

• Melhoria da área ajardinada do Pátio da Moca, com colocação de terra de qualidade para 

nivelamento e melhoria do desnivelamento. 

• Apoio na manutenção do pombal que se encontra no jardim Campo dos Mártires da Pátria, projeto 

este da Câmara Municipal de Lisboa. 
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• Apoio na manutenção semanal dos dois compostores comunitários que se encontram um no 

jardim Campo dos Mártires da Pátria e outro junto ao Mercado 31 de Janeiro na área ajardinada, 

projeto Lisboa compostar outra maneira de reciclar da Câmara Municipal de Lisboa. 

• Adjudicação das podas das árvores de alinhamento da freguesia à empresa Árvores & Pessoas, 

Lda., bem como realização da reunião preparatória para planeamento e calendarização da 

atividade. As mesmas iniciar-se-ão em maio. 

 

13.2. AMBIENTE 

• Foram efetuadas ações de sensibilização e envolvimento das comunidades locais, 

designadamente a comunidade escolar, como foi o caso da participação dos alunos das várias 

escolas através da pintura de compostores e cinzeirões que posteriormente serão instalados no 

território da freguesia, no âmbito da Feira da Juventude que teve lugar no Jardim José Fontana. 

• Recolha e reaproveitamento de sementes para replantação nos vários espaços verdes do 

território. 

• Reaproveitamento de podas para plantação por estaca de plantas e flores como são os casos de 

hortências, rosas e catos. 

• Acompanhamento das medidas em definição na CML sobre sustentabilidade e novo Plano de 

Drenagem da cidade Lisboa. 

• Reunião com a Divisão Municipal de Mobilidade (DMM) da CML sobre a possibilidade de 

implementação de “abrigos verdes” numa artéria da freguesia. Projeto com o objetivo de “tornar 

mais verde” a freguesia, ajudando à polinização e à absorção de gases nocivos, para além do 

inegável benefício estético. 

• Início dos trabalhos de requalificação dos lavadouros municipais do Pátio do Moca, com vista à 

criação de um jardim botânico da freguesia. 

• Pedido à Divisão Municipal de Ambiente e Espaços Verdes (DMAEV) da CML para a criação de 

um parque canino no futuro Jardim do Caracol da Penha. 
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14. 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.  

Com as delegações de competências atribuídas pelo Município, a Seção de Higiene Urbana (SHU) 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; 

 

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. 

No serviço de varreduras está incluído também o despejo das papeleiras e em alguns casos a apanha dos 

dejetos caninos, pois existem três moto-cães para esse efeito. 

As duas varredouras existentes, dão ainda 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, é mais rápida e consegue num curto período, 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. 

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

sujos e escorregadios, são completamente eliminados com as lavagens noturnas. 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. 

A recolha dos resíduos à volta dos ecopontos é outra tarefa que é realizada diariamente. É um problema 

comum a nível nacional e ao qual é difícil de combater pela falta de civismo da população que 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. 

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 Antero de Quental; 

• Sanitários António Feijó; 

• Sanitários Campo Mártires da Pátria; 

• Sanitários Jardim Constantino; 

• Sanitários do Largo do Mastro; 

• Sanitários de Santa Bárbara. 

 

No período em análise e com grande esforço e dedicação dos funcionários da Higiene Urbana, foi possível 

registar uma significativa melhoria nesta área tão importante para a saúde pública e boa aparência da 

nossa freguesia. 
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15. ECONOMIA LOCAL E MERCADOS 
 

• Início da elaboração das peças procedimentais para abertura de concursos para lojas e lugares nos 3 

mercados da freguesia. Prevê-se o lançamento dos referidos 3 concursos para dia 2 maio do corrente 

ano. 

 

• Elaboração da proposta de protocolo de Colaboração entre a Freguesia de Arroios e a Cooperativa 

Fruta Feia, CRL (cedência de um espaço, uma vez por semana, no Mercado de Arroios, para entrega 

de cabazes de produtos hortofrutícolas aos seus associados, em troca da oferta de 10 

cabazes/semana ao projeto da Freguesia de Arroios “Zero Desperdício”. 

 

• Os inativos dos mercados são 18 titulares, entre eles empresas e particulares. O valor total da dívida é 

de 34.141,31€, à qual, quando efetuado o seu pagamento, acrescem os juros. Foram enviadas 12 

cartas, 5 foram recebidas as restantes devolvidas. Em março foram efetuados contactos telefónicos 

com 6 inativos, 2 deles também por email e estão programadas 4 reuniões presenciais para início de 

maio (inativos estes que no conjunto representam uma dívida de 11.410,24€). 

 

• Em relação aos ativos, têm sido efetuados contactos presenciais para agilizar o processo de dívida em 

atraso. Os dados apresentados na tabela seguinte são referentes exclusivamente às dívidas no 

período mencionado – 1 de janeiro a 31 de março de 2022. 

 

 
 

• Em relação à dívida total dos ativos passou de 94.513,14€ (10 de dezembro de 2021) para 48.019,48€ 

(11 de abril de 2022), através de contactos diretos de sensibilização para necessidade de saldar os 

valores em dívida, junto dos Srs. Comerciantes. 

  

Janeiro Fevereiro Março Trimestre

Faturado 29 516,24 €   29 053,86 €  29 210,50 €   87 780,60 €   

Cobrado 28 003,97 €   26 866,39 €  22 960,14 €   77 830,50 €   

Em dívida 1 512,27 €    2 187,47 €    6 250,36 €     9 950,10 €    

Faturado 19 723,96 €   19 445,31 €  19 898,40 €   59 067,67 €   

Cobrado 15 823,85 €   15 545,20 €  15 313,99 €   46 683,04 €   

Em dívida 3 900,11 €    3 900,11 €    4 584,41 €     12 384,63 €   

Faturado 3 143,04 €    3 649,81 €    3 675,77 €     10 468,62 €   

Cobrado 3 143,04 €    2 942,86 €    3 349,78 €     9 435,68 €    

Em dívida -  €             706,95 €       325,99 €        1 032,94 €    

Faturado 52 383,24 €   52 148,98 €  52 784,67 €   157 316,89 € 

Cobrado 46 970,86 €   45 354,45 €  41 623,91 €   133 949,22 € 

Em dívida 5 412,38 €    6 794,53 €    11 160,76 €   23 367,67 €   

Forno do Tijolo

Total

Informação financeira Janeiro a Março 2022

Faturação Mercados

31 de Janeiro

Arroios



 

69 
 

16. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

• Realização do processo de análise dos sistemas de informação da Junta de Freguesia de Arroios com 

o objetivo de avaliar a sua adequação aos serviços. A análise foi efetuada às infraestruturas de rede 

(internas e externas), à segurança e fiabilidade da informação, ao cumprimento dos normativos legais 

aplicáveis, às boas práticas da utilização dos equipamentos informáticos, às boas práticas da 

disponibilização de serviços (por exemplo wi-fi público). Ainda durante esta fase inicial foi já possível 

melhorar a qualidade das ligações no edifício da sede, substituindo ligações de cobre por fibra ótica. 

Aguarda-se relatório final durante a primeira quinzena de maio do corrente ano. 

 

• Pedido de orçamentos à Vodafone, MEO e NOS para coordenar/optimizar com as alterações 

propostas pelo processo de análise dos sistemas de informação e visando, adicionalmente, substituir o 

contrato da GoTelecom (de valor desproporcional para comunicações fixas, cerca de 919€/mês). 

Prevê-se uma poupança total de cerca de 1000 €/mês em todas as comunicações (fixas, móveis e wi-

fi). 

 

• Adjudicação da monitorização dos consumos da EDP e EPAL à empresa BE Bluenergy, para deteção 

de fugas de água e determinação dos melhores tarifários elétricos/potência contratada, alinhando esta 

Freguesia com as boas práticas de gestão de recursos essenciais. 

 
 
 

17. INSTALAÇÕES 
 

Foi otimizada a área de arquivo junto ao “Zero Desperdício”, no polo dos Anjos, por forma a acomodar 3851 

pastas de arquivo, de formato A4, da Junta de Freguesia de Arroios que estavam à guarda da empresa 

GADSA, Arquivo e Depósito, S.A., correspondendo a uma poupança de cerca de 3600€/ano. 
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18. COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

 

A Comunicação é parte integrante do sucesso de quaisquer projetos, iniciativas ou vida das organizações, 

sejam elas de cariz público ou privado, de grande, média ou pequena dimensão.  

Mas tão importante é comunicar, como monitorizar os seus resultados e acima de tudo a forma como os 

destinatários reagem a essa mesma comunicação.  

Apenas com métricas finas e avaliadas trimestralmente é possível concluir que o caminho traçado é o 

correto, e efetuar medidas de controle de trajetória de modo a tornar a ação “comunicação" efetiva, 

assertiva e, acima de tudo, eficaz.  

Este documento apresenta, de forma resumida e objetiva não apenas os projetos e trabalhos 

desenvolvidos, mas acima de tudo as métricas deles resultantes. 

18.1 EVENTOS 

Neste primeiro trimestre, foram realizados 2 grandes eventos e 2 de menor dimensão: 

4 SESSÕES ESCLARECIMENTO AVENIDA da ALMIRANTE REIS. 

A Comunicação organizou o evento, produziu os materiais audiovisuais e físicos de suporte e fez a 

cobertura fotográfica e vídeo dos eventos.  

 

  



 

71 
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

 

Neste dia, a Senhora Presidente visitou os centros de dia da Freguesia, ASA, mercados e outras 

instituições e tirou fotos comemorativas da efeméride com os utentes. Uma cópia POLAROID das fotos foi 

entregue, no momento, aos participantes das fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1 de ABRIL e DIA DO PLANETA 

No dia das mentiras, criámos uma imagem a convidar as pessoas a visitar as “caves e sala das máquinas” 

da Fonte do Largo do Intendente, para no dia seguinte emitir o desmentido chamando a atenção para a 

limpeza da fonte, efetuada recentemente.  

 

No Dia do Planeta criámos um  

vídeo evocativo da necessidade  

de apagar as luzes, amplamente  

divulgado nas redes sociais.  
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18.2 CARTAZES E CAMPANHAS 

No primeiro trimestre, a Comunicação criou e executou mais de 50 peças de comunicação, entre imagens 

digitais e cartazes tradicionais, com exposição na rede de MUPIS e vitrines da Freguesia.  
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  Maquette Pátio do Moca (6 págs) 

Apresentação Almirante Reis (8 págs) Assembleia Crianças (12 págs) 

Livrinho “Passaporte” (16 págs) 

Logotipo OP 

Roll-ups 

Marcadores 

de livros 

Placas eventos 
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18.3 PRODUÇÃO PRÓPRIA 

 

FAIXA UCRÂNIA na FACHADA 

 

Foi produzida uma faixa de 10m para aposição na fachada da Sede da Freguesia, para simbolizar a 

solidariedade com a comunidade da Ucrânia. 

 

A faixa foi inaugurada com  

a presença do Vereador 

Diogo Moura e da ativista  

Aline Gallasch-Hall de  

Beuvink, para além de  

representantes da  

comunidade Ucraniana da  

Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

MEGA OPERAÇÃO DE LAVAGEM 

A Comunicação fez o acompanhamento da Mega Operação de Lavagem da Avenida Almirante Reis, na 

madrugada de 16 de março, com cobertura fotográfica e vídeo para redes sociais. 
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BOM DIA FREGUESIA 

 

A Comunicação criou o conceito dos vídeos semanais BOM DIA FREGUESIA, onde a senhora Presidente, 

todas as 3ªs feiras de manhã, fala um pouco acerca das notícias, eventos e acontecimentos mais 

relevantes da Freguesia e do trabalho do executivo. 

Estes vídeos são disponibilizados nas plataformas FACEBOOK e YOUTUBE, com excertos e callouts no 

INSTAGRAM. 

 

 

 

 

 

  

10 Episódios 

11k visualizações 

só no YOUTUBE 
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BRANDING 

No início de fevereiro a Comunicação deu início a mudança de imagem da Freguesia de Arroios, de modo a 

refletir os valores, princípios e programa do executivo. 

Esta mudança envolveu, numa primeira fase: 

Suportes digitais 

• Assinaturas de email 
• Site  
• Redes sociais  
• Suportes online 
• Vídeo institucional 
• Logotipos telefones internos 

Suportes físicos  

• Roll-ups 

• Estacionário 

• Identificação de salas 

• Sweatshirts 
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SOCIAL MEDIA 

 

Gestão de Social Media e comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcance orgânico  

Novos “gostos” e “seguidores” (FB + IG)  

Número de visitas ao perfil (FB + IG)  
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Publicações com maior alcance (FB + IG) 

Publicações com maior interacção (FB + IG) 

Publicações com mais partilhas (FB + IG) 
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Publicações com mais comentários (FB + IG) 

Publicações em destaque no Instagram (alcance orgânico) 
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Publicações em destaque no Instagram (interacção) 

Publicações em destaque no Instagram (visitas ao perfil)  
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A nossa Comunidade (FB + IG) 

Os países dos nossos seguidores 
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RESUMO: 

 

• Facebook: Publicámos 51 publicações com 6757 gostos, 1136 comentários e 520 partilhas 

• Instagram: Publicámos 40 publicações com 4054 gostos, 146 comentários e 578 partilhas 

• Facebook + Instagrem: Publicámos 230 stories  

• Youtube: Publicámos 14 vídeos  

 

• Crescimento de 103,2% no Facebook, 139,9% no Instagram e 6% no Youtube 

• Pico com conteúdos “Ucrânia”  

• Publicações emocionais resultam melhor 

• Publicações com pessoas e a suas “estórias” são muito bem recebidas (alcance + interação) 

• “Bom dia Freguesia” com desempenho muito interessante e crescente  

• Conteúdos “Viagem no Tempo” com um desempenho muito alto  

• A nossa comunidade virtual é constituída por portugueses, quase na sua totalidade   

Youtube – “Arroios TV” 
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ANEXO I – EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 
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