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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

A presente Informação Escrita relata as atividades desenvolvidas pela Freguesia de Arroios, no período 

compreendido entre junho e agosto de 2022, e é complementado com o relatório da atividade da Junta de 

Freguesia sobre o qual se realizou uma exposição detalhada, baseado em documentos disponíveis na Junta de 

Freguesia, passíveis de consulta. 

Este trabalho foi elaborado com todos os elementos do executivo e funcionários da freguesia, e é fruto da 

dedicação, empenho e transparência com que construímos sempre todos os projetos da Freguesia. 

Do somatório de todas as atividades, elencadas nas páginas seguintes, destaco: 

 

Ação Social  

· O projeto Mercado Solidário continua a apoiar as famílias que se encontram em situação de carência 

alimentar, em situação de desemprego, ou com insuficiência de rendimentos, através da distribuição de 

kits de emergência. 

· O acompanhamento dos refugiados da Ucrânia contou com o nosso apoio, através das parcerias 

reforçadas com o CNAIM, ACM e SEF, e a participação de voluntários.  

· Envolvimento de toda a Comunidade na grande dinâmica solidária que foi a recolha de donativos para a 

Ucrânia. 

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

· Análise do Programa RedEscolas Anticorrupção, para futura implementação em outras escolas da 

freguesia, com a CML e a Vereadora Laurinda Alves 

· Comemoração do Dia da Criança no Largo do Intendente Pina Manique, envolvendo todas as escolas da 

freguesia e a comunidade 

· Realização da Assembleia das Crianças, que posteriormente representaram Arroios na Assembleia 

Municipal de Lisboa.  

· Atividade de praia com a participação de 300 jovens da freguesia 

· Semana dos Avós – Realização de fados, e outras atividades com entidades parceiras. 

· A ASA – Academia Sénior – organizou várias exposições com os trabalhos realizados durante o COVID 

contribuindo para um maior entrosamento intergeracional. 

 

Desporto  

· Reparação de equipamentos e apoio a atividades desportivas. 

· Festival Aquático na Piscina de Arroios que, lamentavelmente, constituiu o último evento devido à herança 

de uma obra de construção mal-executada. Graves problemas de segurança foram identificados, que 

levaram ao encerramento da piscina, após obras de valor avultado durante o ano de 2018 

· Formação de primeiros socorros para monitores das colónias de férias jovens e Séniores, em colaboração 

com a Nova Medical Scholl 

 

Saúde  

· Realização de ações de sensibilização, para reforço da campanha COVID inverno 

· Rastreio do Cancro da Mama 

· A projetar a reabertura de espaço de Saúde e Bem-Estar na Freguesia. 
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Espaço Publico 

· Reunião com a Vereadora da CML - Arq. Joana Almeida e sua equipa para ouvir as necessidades nível de 

urbanístico e dar conta dos projetos da CML para o nosso território 

· Melhoria nas acessibilidades dos fregueses; promoção de debates, de momentos de partilha e companhas 

de sensibilização 

· Reposição e reparação de equipamentos nos jardins da freguesia 

· Reabertura dos sanitários no coreto na Praça José Fontana 

· Promoção do encontro entre a Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa- Arq. Filipa Roseta e a sua 

equipa no envolvimento de toda a Comunidade, (principalmente comerciantes) e participação na 

auscultação Pública sobre Plano de Drenagem de Lisboa no que respeita à Avenida Almirante Reis, em 

parceria União de Comerciantes, encontro realizado no Lisboa Ginásio Clube. 

· Reuniões frequentes com o executivo da CML e com as várias forças policias PSP e Polícia Municipal, 

pois a preocupação com a segurança na freguesia tem sido outra das nossas grandes preocupações, com 

resultado a sugestão de criação de um novo Plano Estratégico para a problemática das pessoas em 

situação de sem-abrigo. 

 

Secretaria/ Atendimento 

· Implementação do RGPD (Proteção de dados). 

· A Freguesia tomou medidas recentes, com vista a maior rigor na emissão de atestados de residência, 

nomeadamente na verificação da veracidade das declarações das testemunhas, o que implicou o envio 

para o Ministério Público de 76 atestados, para averiguações 

 

Cultura/Eventos 

· Realização da Feira Medieval, em parceria com as freguesias do Areeiro e Penha de França). 

· Apoio à Marcha dos Mercados nas marchas de Lisboa 

· Realização do Bairro em Festa, numa parceria que envolveu a JFA, CML, EGEAC e Largo Residências 

· Várias exposições de fregueses e Associações na galeria SEDE 

· Ações de sensibilização sobre recolha de dejetos caninos, pelos alunos do Colégio Sá de Miranda. 

 

Higiene Urbana 

· Operação de limpeza de grafitis, em conjunto com a CML 

· Reuniões com encarregados para conceção de novas estratégias e formação dos trabalhadores. 

· Reforço das ações de limpeza (apesar dos condicionamentos da água). 

· Grande operação de limpeza no Miradouro do Monte Agudo. 

 

Educação 

· Todas as escolas participaram ativamente em várias atividades da freguesia, nomeadamente; Hora do 

Conto, Angariação de alimentação animal/Acão “Arroios mais limpa”/Verão em movimento 2022/Dia da 

criança/Festival aquático/Tronos de Santo António/Ações na biblioteca de São Lázaro e Cabine de 

leitura/Festival Bairro em festa. 
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O presente ciclo económico recessivo implica uma grande exigência orçamental e uma maior capacidade de 

desenhar respostas de proximidade nomeadamente ao nível da Ação Social. 

Considerando este ciclo de maior exigência e rigor, contamos em especial com a participação de todos, através 

de sugestões e alertas, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e oferta de melhores serviços á 

comunidade de Arroios.  

A nossa capacidade de desenhar respostas de proximidade depende também do vosso envolvimento e 

contributos. 

Seguimos em frente. Darei e farei sempre o meu melhor. 

Arroios é cada vez mais um lugar de todos. 
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1. RECURSOS HUMANOS 
 

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 07/09/2022 com 150 

trabalhadores conforme segue: 2 dirigentes, 22 técnicos superiores, 17 assistentes técnicos, 3 fiscais de mercados, 

1 encarregado geral, 7 encarregados operacionais e 98 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 2 12 22 

Assistente Técnico 2 10     5 17 

Fiscal Mercados     3     3 

Encarregado Geral     1     1 

Encarregado Operacional     6 1   7 

Assistente Operacional   2 84 9 3 98 

Total 2 19 95 13 21 150 

 

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 63,33% do universo de trabalhadores. 

Observação – No período em análise, verifica-se a saída de dois trabalhadores da Divisão de Ambiente Urbano 

(DAU), saída de um trabalhador da Divisão de Espaço Público e entrada de um trabalhador na Divisão de Espaço 

Público. 

 

1.2 MODALIDADE DE VINCULAÇÃO 

Os 150 trabalhadores a exercer funções na JFA durante o período de 01/07/2022 a 07/09/2022 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) – 148. 
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1.3 DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO A CARREIRA E SEXO 

Nas carreiras gerais, existem 24 técnicos superiores (inclui os chefes de Divisão), 17 assistentes técnicos, sendo 

que a carreira com maior número de trabalhadores é a de assistente operacional, com 106 postos de trabalho 

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

Do total dos trabalhadores da JFA, 62 são do sexo feminino e 88 do sexo masculino. A estes valores corresponde 

uma taxa de feminização de 41,33% 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/categoria e 

subcategorias (tabela 2). 

TABELA 2 

Grupo/cargo/carreira Mulheres Homens Total %M %H 

Dirigente 0 2 2 0,00 100,00 

Técnico Superior 15 7 22 68,18 31,82 

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 30 68 98 30,61 69,39 

Total 62 88 150 41,33 58,67 

 

Observação – relativamente ao período anterior, verifica-se um aumento da taxa de feminização de 0,54%, este 

aumento deve-se ao facto de se ter registado, no total, a saída de dois trabalhadores do sexo masculino. 
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1.4 ESTRUTURA ETÁRIA 

Segundo o escalão etário dos 150 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 48,43 anos, (gráfico 1). 

GRÁFICO 1 

 

 

Observação – relativamente ao trimestre anterior, não se verifica alteração do nível etário. 

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 

 

 

Observação – relativamente ao trimestre período, não se verifica alteração significativa do leque etário que foi 
de 0,05%, para menos, devendo-se ao facto de se ter registado uma aposentação. 
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Quanto à antiguidade dos trabalhadores, verifica-se que o nível médio de antiguidade é de 9,04 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 

 

Observação – relativamente ao período anterior, verifica-se um aumento no nível médio de antiguidade de 

0,12%. Este aumento deve-se a uma aposentação por velhice. 

 

 

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 16%., sendo que dos 24 trabalhadores com 

Licenciatura, 9 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino (gráfico 4). 
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 GRÁFICO 4  

 

 

Observação – relativamente ao período anterior, verifica-se que existe um acréscimo de 0,87% no índice de 

tecnicidade. Este aumento deve-se ao facto dos trabalhadores que saíram, não possuírem licenciatura.  
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TABELA 3  

Níveis de escolaridade por grupo/cargo/carreira e sexo 

 

 

 
1.7  APOSENTAÇÕES  

Um (1) trabalhador - aposentação por anos de trabalho.  

 

            1.8  MOBILIDADE  

Mobilidade na categoria para Entidade Externa 

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

 

1.9  CESSAÇÃO DE CONTRATO  

Um (1) trabalhador – Cessação de contrato por iniciativa do trabalhador. 

Observação – relativamente ao período anterior, verificou-se duas vagas no mapa de pessoal, sem ocupação, 

resultando um saldo negativo na entrada e saída de trabalhadores.  

  

4 Anos de 

Escolaridade

6 Anos de 

Escolaridade

9º Ano ou 

Equivalente
11º Ano

12º Ano ou 

Equivalente
Licenciatura Mestrado TOTAL

M 0 0 0 0 0 0 0 0

H 0 0 0 0 0 2 0 2

T 0 0 0 0 0 2 0 2

M 0 0 0 0 0 14 1 15

H 0 0 0 0 0 6 1 7

T 0 0 0 0 0 20 2 22

M 0 0 0 0 15 0 0 15

H 0 0 0 0 2 0 0 2

T 0 0 0 0 17 0 0 17

M 0 0 0 0 0 1 0 1

H 0 0 1 0 1 0 0 2

T 0 0 1 0 1 1 0 3

M 0 0 0 0 0 0 0 0

H 0 0 1 0 0 0 0 1

T 0 0 1 0 0 0 0 1

M 0 0 0 0 0 0 0 0

H 0 0 4 1 2 0 0 7

T 0 0 4 1 2 0 0 7

M 3 5 13 3 5 0 0 29

H 19 14 21 1 13 1 0 69

T 22 19 34 4 18 1 0 98

M 3 5 13 3 20 15 1 60

H 19 14 27 2 18 9 1 90

T 22 19 40 5 38 24 2 150

ENCARREGADO OPERACIONAL

ASSISTENTE OPERACIONAL

TOTAL

GRUPO / CARGO / CARREIRA

DIRIGENTE INTERMÉDIO 2º GRAU

TÉCNICO SUPERIOR

ASSISTENTE TÉCNICO

FISCAL MERCADOS

ENCARREGADO GERAL
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1.10  PROCEDIMENTOS CONCURSAIS  

 

O Executivo concordou com as propostas apresentadas pelo Júri do 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). 

Os candidatos nomeados, declararam que mantinham o interesse na candidatura, tendo tomado posse no dia oito 

de agosto de 2022, pelo período de três anos, eventualmente renováveis por iguais períodos 

 

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 dois (2) trabalhadores. 

O processo encontra-se em aberto, não tendo até à data o IEFP enviado qualquer candidato. 

Relativamente à candidatura aprovada no primeiro trimestre para três (3) trabalhadores, foi encerrada, atendendo 

que o IEFP, apenas só enviou dois candidatos, os quais não tinham o perfil da caracterização aprovada. 

 

1.11 FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

No período compreendido foram realizadas 2 ações de formação, no âmbito das seguintes temáticas:  

- Edição de folhas de calculo, nível avançado – 28 horas – participação de dois (2) formandos; 

- Segurança contra incêndios em edifícios – legislação, responsabilidades e medidas de autoproteção, 8 horas – 

participação de dois (2) formandos; 

Total de horas de ação de formação – 36 horas 

Total de horas de ação de formação de 4 participantes – 72 horas 

 

 

  



 

13 
 

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 (CPREV) 
 
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 (CPUB) 
 
Aquisição de Bens (AQB) e serviços (AQS) de valor superior a 75.000,00€; 
Empreitadas de obras públicas (EMP) de valor superior a 150.000,00€. 
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Gráfico Contratação Pública:  1 de 1  

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

período compreendido entre junho e agosto de 2022.  

 

Critério de valor 

Regime Simplificado 

Durante o período objeto de análise, na modalidade de Regime Simplificado, adquiriu-se essencialmente 

serviços de reparação e manutenção dos edifícios (elevadores, caldeiras, serviços para a manutenção da frota 

automóvel; serviços de formação profissional e serviços afetos à realização de diversas atividades: encerramento 

do ano letivo da Academia Sénior de Arroios-ASA Arraial Final Ano Letivo, bens e serviços no âmbito da   

homenagem prestada a Constantino José Marques de Sampaio e Melo.  

No período em causa, decorreu o Programa Verão em Movimento e Praia Campo Sénior, pelo que foi necessário 

adquirirem-se diversos bens e serviços para a realização dos mesmos: 

 

  

1

ADRS 82

ADRG 26

CPREV 5

CPUB 0

82

26

5
0

Contratação pública:  Junho a Agosto de 2022
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Regime Geral 

Na modalidade de Regime Geral, os procedimentos contratuais incidiram sobre: 

• serviços de reparação e assistência técnica de extintores e sistemas de incêndio, 

• serviços de manutenção e assistência técnica para os equipamentos/ viaturas da Higiene Urbana e 

para equipamento instalado nos Mercados da Freguesia; 

• serviços para acesso à plataforma de Contratação Pública SaphetyGov;  

• aquisição de bens e serviços no âmbito do Programa Verão em Movimento e Praia Campo Sénior 

(alimentação, transportes e vestuário identificador para participante e monitores); 

• serviços para a limpeza anual estabelecimentos escolares tutelados; 

• Serviços gráficos- Placa Homenagem a Constantino J.M. Sampaio e Melo; 

• Aquisição de consumíveis para sistema de faturação instalado no Parque Estacionamento do Mercado 

31Janeiro (bilhetes térmicos/barras); 

• Serviços para efeitos de consultoria, implementação de normas, contratação de Encarregado de 

Proteção de Dados (DPO), no âmbito do RGPD, e implementação de Canal de Denúncia Interno e 

Externo e respetivos serviços de consultoria, 

 

Consulta Prévia: 

No período em análise, foram realizados diversos procedimentos na modalidade de Consulta Prévia, a saber: 

• Aquisição de serviços de transporte para o Programa Verão em Movimento; 

• Aquisição de serviços técnicos especializados para a área de espaços verdes e ambiente da freguesia; 

•  Serviços para a coordenação da Academia Sénior de Arroios/ Professor de Expressão Dramática  

•  Serviços para a Secção de Contabilidade / Apoio à Contratação Pública 

•  Serviços para a Secção de Instalações e Frota/ Proteção Civil/Gestão Inventário e Património 

 

Concursos Públicos: 

 Durante o período em análise não foram lançados Concursos Públicos. 
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3. ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

PROGRAMA MERCADO SOLIDÁRIO 

 

O Mercado Solidário é um programa que tem como objetivo apoiar as famílias mais necessitadas e caracteriza-se 

pela distribuição de produtos alimentares. De momento, o programa funciona em colaboração com o Banco 

Alimentar Contra a Fome, e operacionaliza-se com a receção, por parte da JFA, de produtos alimentares perecíveis 

(na sua maioria legumes, frutas e hortícolas) que são depois distribuídos, semanalmente, a uma instituição que 

apoia utentes oriundos dos PALOP, que se encontram em Portugal ao abrigo dos Acordos de Cooperação no 

Domínio da Saúde entre Portugal e os PALOP. No período em referência foram realizadas 11 entregas, de acordo 

com as entregas também realizadas pelo Banco Alimentar.  

PROGRAMA KITS SOCIAIS 

 

Nos meses de junho a agosto, apoiamos com o programa Kits Sociais,  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, ou sem qualquer suporte familiar. 

Este programa possibilita o levantamento de refeições em regime de take away, no Centro Social e Paroquial de 

São Jorge de Arroios (CSPSJA), de segunda a sexta-feira, sendo que à sexta-feira levantam as refeições para o 

fim de semana (através do protocolo estabelecido ao abrigo do FES IPSS). 

O programa estava previsto terminar no final do mês de julho, mas em Reunião de Câmara Municipal de Lisboa 

no dia 27 de julho, foi aprovada proposta de manutenção da resposta alimentar a pessoas carenciadas, 

desfavorecias e/ou vulneráveis, que veio garantir o apoio alimentar de 01 de agosto de 2022 a 30 de setembro de 

2022, passando, a partir dessa data, a funcionar com outras normas, particularmente esta resposta pode ser 

assegurada pelas Juntas de Freguesias através do Contrato de Delegação de Competências - Fundo de 

Emergência Social e de Recuperação de Lisboa (mediante os critérios de elegibilidade indicados no mesmo). 
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Atualmente são entregues no CSPSJA 65 refeições diárias. 

Com base no gráfico, é possível verificamos uma diminuição de refeições mensais, uma vez que os técnicos das 

entidades do território têm trabalhado em conjunto de modo a encaminhar todos as famílias para respostas 

permanentes e ajustadas de âmbito alimentar tais como: Programa Zero Desperdício, Apoio Alimentar de Géneros; 

Frequência de Refeitório Social da SCML ou Programa Alimentar de Apoio aos mais carenciados também da 

SCML.   Estão envolvidos neste processo instituições parceiras, tais como: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

UDIP Alameda; Unidade de Acolhimento de pessoas em Situação de Sem Abrigo (UAPSA), Centro Comunitário 

Exército de Salvação e Centro Paroquial de São Jorge de Arroios. 

Importa referir que este é um programa temporário que surgiu das medidas extraordinários de Apoio Social - 

COVID 19 da Câmara Municipal de Lisboa. 

Não obstante, a situação epidemiológica causada pela pandemia tem vindo a evoluir positivamente em Portugal e 

muitos destes agregados recuperaram/arranjaram trabalho e conseguiram autonomizar-se. 

CERTIFICADO DIGITAL COVID  

Para os fregueses que não têm meios e conhecimentos informáticos para obtenção do certificado digital covid. 

Podem dispor de o apoio prestado por funcionários da Freguesia 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 270 

dias e para evitar a sua caducidade, basta solicitar outro antes do final deste prazo.  

 

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 esteve desde o inicio da guerra na Ucrânia em articulação com o Centro Nacional 

de Apoio à Integração de Migrantes de Lisboa (CNAIM) do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), através 

do SEF, bem como com o Gabinete de Assuntos Sociais e Inclusão da mesma entidade, situado nas instalações 

do CNAIM no território de Arroios.  

Neste período, a Junta de Freguesia de Arroios continuou a apoiar os cidadãos provenientes da Ucrânia com a 

entrega de apoio alimentar através de refeições já confecionadas e quentes prontas a consumir, nas instalações 

do CNAIM, enquanto os mesmos aguardam diligências (ex: alojamento) por parte da entidade. Sempre que 

necessário, o CNAIM entra em contacto com a JFA, que de imediato procede à entrega das refeições. Entre os 

meses de junho, julho e agosto, foram solicitadas e entregues 111 refeições.  
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De salientar ainda a divulgação e encaminhamentos efetuados ao abrigo do Programa da Câmara Municipal de 

Lisboa VSI TUT - Todos Aqui - e do Espaço de Integração Todos Aqui (R. Dom Luis, 10) - espaço onde a maioria 

das respostas são realizadas e implementadas - destinado a pessoas refugiadas da Ucrânia. 

 

ARROIOS ARRANJA  

O projeto Arroios Arranja, é um programa de apoio aos maiores de 55 anos e consiste na realização de pequenas 

reparações nas habitações. A sinalização é efetuada por técnico que acompanha o utente ou pelo próprio. A 

Equipa de Ação Social valida os critérios relativos ao freguês, nomeadamente a condição sócia económica, bem 

como o serviço em causa, se é ou não adequado ao âmbito do programa (pequenos arranjos). O programa 

funciona em estreita colaboração com a secção de Espaço Público da Junta de Freguesia.  

No período em referência, foram solicitados 8 pedidos de intervenção, referentes a reparações de estore, 

fechadura, autoclismo, máquina de lavar roupa, entre outras. Mais se informa que foi efetuado reforço na 

divulgação deste programa junto de todos os utentes acompanhados pela Secção em referência assim como para 

os Centros de Dia do território nomeadamente, Centro de Dia Nossa Sra. dos Anjos; Centro de Dia Nossa Sra. da 

Pena e Centro Paroquial de São Jorge de Arroios) e está planeada para o mês de outubro ações de informação 

presencial nestes Centros de modo a divulgar e referenciar o projeto ao seu público alvo. 

 

ARROIOS CONSIGO  

O serviço do Arroios Consigo é 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 junho, julho e agosto, foram contabilizados um total de 171 transportes, com apoio através de 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. 
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BALCÃO DE EMERGÊNCIA SOCIAL 

No período em referência, sempre que houve necessidade, para além dos atendimentos de emergência social 

presenciais realizados, continuámos 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 mensal. Caso se trate de uma situação pontual e extraordinária, e o agregado familiar, conforme prova 

documental, se enquadre nos critérios definidos pela Câmara Municipal de Lisboa, são encaminhados para apoio 

através do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa – vertente Agregados Familiares. 

 

CARTÃO MAIS ARROIOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL 

O Cartão Mais Arroios é uma resposta social da Junta de Freguesia de Arroios que procura desburocratizar e 

facilitar o acesso a apoios considerados essenciais a residentes na freguesia que se encontrem em situação de 

carência económica ou emergência social. Para obter o cartão, o residente titular terá de agendar um atendimento 

social com o técnico afeto à zona de residência, conforme a morada atual, e entregar diversos documentos que 

façam prova da situação económica, e não só. Os documentos em referência, são o documento de identificação, 

comprovativos de rendimentos e comprovativos de despesas, associados a todos os elementos do agregado 

familiar. 

 

São várias as respostas contempladas no âmbito deste cartão:  

• Consultas de Psicologia – nos meses de junho, julho e agosto, foram acompanhados 17 utentes, tendo 

sido realizadas, respetivamente 67, 71 e 35 sessões de psicoterapia; 

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

• Banco Alimentar – distribuição mensal de cabazes com géneros alimentares apenas a utentes residentes 

na zona dos Anjos (zona da Pena é apoiada pelo Centro Comunitário Exército de Salvação e a zona de 

São Jorge de Arroios é apoiada pelo Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios); 

• 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. 
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No período em referência, demos acompanhamento a todos os utentes beneficiários de cartão mais arroios. Para 

além de novos beneficiários, foram realizadas reavaliações das situações dos agregados familiares já 

acompanhados e que tinham o seu cartão a terminar a validade. Todos os atendimentos sociais foram realizados 

de forma presencial e noutras circunstâncias excecionais também através de contacto telefónico. 

A Secção de Ação Social e Saúde conta atualmente com o número total de 176 processos de Cartão Mais Arroios, 

num total de 277 utentes abrangidos. Os números totais são variáveis de acordo com número de processos que 

iniciam/terminam a resposta. 

No que respeita ao Acompanhamento Social, contamos neste período com um total de 617 processos (Anjos – 

187; Pena – 148; São de Jorge de Arroios – 282). Neste âmbito, 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 

polo de São Jorge de Arroios é significativamente mais elevado, justificando-se pela sua maior dimensão territorial.  

No período em referência foram realizados 246 atendimentos sociais: 92 - junho, 73 – julho; 81 – agosto  

 

 

 

 

 

 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

junho julho agosto

Atendimentos realizados



 

21 
 

 

De referir que no período em referência, estiveram abertas candidaturas aos programas de Renda Acessível, 

Subsídio Municipal de Arrendamento Acessível e Arrendamento Apoiado, promovidos pela Câmara Municipal de 

Lisboa. 

APOIO ALIMENTAR – RESPOSTAS DISPONÍVEIS À POPULAÇÃO ACOMPANHADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa referir que a Freguesia de Arroios, no âmbito da resposta de banco alimentar, presta apoio apenas a 

residentes na área dos Anjos. Na área da Pena é o Centro Comunitário Exército de Salvação que presta esta 

resposta e na área de São Jorge de Arroios é o Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios. 

No âmbito da resposta alimentar através da entrega de cabazes de emergência, é importante reforçar que este 

apoio é prestado apenas quando o agregado familiar não consegue no momento integrar outro tipo resposta, 

ficando assim as necessidades alimentares, e quando necessário de higiene pessoal, salvaguardadas. 
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COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS – LISBOA CENTRO  

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 destes meses, foram acompanhados 64 processos, em que 03 foram arquivados e 61 continuam em 

acompanhamento, sendo que estes últimos: 

• Sexo feminino – 20 

• Sexo masculino – 41 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

Não subsistência de
perigo

Saída de território
nacional

Não consentimento
de intervenção

Maioridade Remessa a CPCJ
territorialmente

competente

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Sexo Feminino Sexo Masculino



 

23 
 

As problemáticas identificadas são: 

 

Outros dados apurados: 

• Reuniões Restrita Ordinárias– 4 

• Reuniões de Restrita Extraordinárias – 2 

• Visitas Domiciliárias - 1 

• 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) 

 

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 âmbito do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Núcleo Executivo do CLAS de Lisboa com as CSF de 

Lisboa, foi proposta a realização de um Encontro Anual de CSF com data agendada para o mês de outubro, na 

“Loja Lisboa” no Largo do Município. Para o efeito, foi realizada uma reunião no dia 29 de julho em formato online 

entre o Núcleo Executivo do CLAS, representado pela Dra. Fátima Palhas, e todos os grupos da Comissão Social 

da Freguesia de Arroios, com o objetivo de partilhar ideias e de informar de que forma é que pretendemos participar 

no Encontro Anual. 
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Nos meses entre junho e agosto foram realizadas as seguintes atividades por cada grupo de trabalho: 

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 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 teatro. 

 

Para além destas sessões, os utentes do Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios, tiveram também o 

privilégio de participar numa Sessão de Jardinagem dinamizada por um colaborador da Junta de Freguesia de 

Arroios, que decorreu no dia 21 de julho entre as 10h00 e as 11h30. O objetivo da sessão foi informar os utentes 

sobre práticas adequadas de jardinagem em âmbito residencial, mais especificamente de jardinagem com 

hortícolas, flores e arbustos.  

 

A próxima atividade do grupo a desenvolver, é a realização de uma exposição na Galeria da sede da Junta de 

Freguesia de Arroios. A exposição terá início no dia 19 de setembro, com durabilidade de duas semanas e tem o 

objetivo de apresentar todos os trabalhos e respetivas temáticas já desenvolvidas. 

 

 

Grupo de Trabalho – Envelhecimento Ativo, Segurança e Mobilidade 

Nos meses de junho a agosto, este grupo de trabalho reuniu-se duas vezes para preparação da iniciativa 

Movimenta Arroios, que decorreu na semana de 25 a 29 de julho. 

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

freguesia, dinamizadas pelos vários parceiros que constituem este grupo de trabalho. 
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Grupo de Trabalho - Educação Formação e Empregabilidade 

Este grupo de trabalho reuniu nos dias 27 de junho e 27 de julho, com o objetivo de desenvolver as iniciativas em 

curso do grupo de trabalho, bem como discutir ações futuras que promovam a formação e empregabilidade jovem 

na freguesia.  

O grupo de trabalho manteve contactos frequentes por email, no âmbito da articulação para a entrega do vestuário 

angariado para utentes do estabelecimento prisional da Polícia Judiciária (por motivos alheios ao grupo de trabalho 

não foi ainda possível proceder a esta entrega). 

Durante as reuniões, continuaram a ser debatidas ideias de desenvolvimento de iniciativas, tais como: 

-  Ações de Sensibilização de Acolhimento a novos alunos no ensino profissional e superior; 

-  Criação de base de dados de estágios na freguesia com participação de vários elementos das entidades 

parceiras especialistas na área;  

- Organização de uma feira de emprego e formação jovem na freguesia 

As reuniões promoveram ainda a divulgação das iniciativas organizadas e a decorrer na freguesia, entre parceiros, 

bem como programas de interesse para a comunidade jovem (ex. Projeto RedEscolas AntiCorrupção). Através 

deste grupo de trabalho, foram desenvolvidos contactos para entrega de equipamento informático à Escola Rainha 

D. Estefânia/Hospital. 

A divulgação das oportunidades da REDE EFE (oportunidades de emprego e formação profissional) continua a 

ser partilhada com todos os parceiros. 

 

FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL E DE RECUPERAÇÃO DE LISBOA – 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. 

A partir do mês de julho, foi possível reiniciar o apoio aos residentes que solicitaram ajuda neste âmbito através 

do novo modelo com novos critérios, o Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa - Vertente de 

Apoio a Agregados Familiares (FES/RLX-AF). As novas regras foram criadas e delegadas às Juntas de Freguesia, 

aprovadas na deliberação n.º 230/AML/2022, de 3 de maio, da Assembleia Municipal, tomada sobre a proposta 

n.º 132/2022, de 23 de março, da Câmara Municipal. 

Até ao momento, a Secção de Ação Social e Saúde recebeu 6 pedidos, em que três foram deferidos e três foram 

indeferidos por não se enquadrarem nos critérios definidos pela Câmara Municipal de Lisboa. 
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Os pedidos atribuídos destinaram-se a apoio para pagamento de Medicamentos, meios complementares de 

diagnóstico ou outras despesas de saúde (2) e Água, eletricidade, gás (1). 

Considerando que apenas no mês de julho a CML disponibilizou os formulários necessários à instrução dos 

processos e os novos critérios de elegibilidade, o programa está a ser divulgado junto dos utentes acompanhados 

no âmbito de ação social da JFA assim como junto das equipas técnicas das entidades parceiras no sentido de 

permitir o apoio por parte do maior número de pessoas e ser efetuada avaliação e consequente elegibilidade de 

acesso ao mesmo.   

 

ACADEMIA SÉNIOR DE ARROIOS 

No mês de junho, sendo o último mês de aulas do ano letivo 2021/2022 da Academia Sénior de Arroios, além das 

aulas regulares, ocorreram também diversas atividades.  

Neste mês realizou-se a viagem de finalistas que percorreu Constança, Tancos e Tomar.  

Na Sala de Leitura Clodomiro Alvarenga realizou-se três exposições de artes visuais e no Auditório Camões 

apresentou-se o espetáculo “Relações” com alunos da ASA. No último dia realizou-se um Arraial de comemoração. 

Em julho e agosto decorreu uma atividade extracurricular, um curso gratuito de tarot, pedido e organizado pelo 

grupo de alunas. 

Nestes meses efetuou-se a análise do ano anterior, reuniões com alguns professores antigos, procura e 

contratações de novos professores para as disciplinas de Inglês I, tecnologia I e II, cavaquinho e etc, além de 

decorrer a elaboração da documentação necessária para o novo ano, as atividades e a divulgação das novas 

inscrições. 

 

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.). 

A Junta de Freguesia de Arroios continuou a contar com o apoio dos voluntários nos projetos de Banco Alimentar 

e Zero Desperdício.  



 

27 
 

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 43 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. 
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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, Comunidade Vida e Paz (CVP), e Crescer.  

Neste período foram realizadas 2 reuniões presenciais com os restantes parceiros. 

No mês de junho, reunimos também com a empresa Altice, com a Dra. Isabel Mota do Gabinete da Vereadora 

Laurinda Alves, Equipa da Plano Municipal para Apoio a Pessoas em Situação de Sem Abrigo (EPMPSA) da 

Câmara Municipal de Lisboa e Comunidade de Vida e Paz, com o intuito de definirmos uma estratégia de 

intervenção com as pessoas em situação de sem abrigo que pernoitam junto ao edifício. 

Em junho pernoitavam neste local 10 PSSA e atualmente encontram-se apenas 7.  

 

No mês de agosto foram iniciadas as obras nas traseiras do Banco de Portugal, e as dez pessoas em situação de 

sem abrigo que se encontravam no local, abandonaram o mesmo. Resultado desta ação foram integradas em 

respostas de acolhimento 4 pessoas (Centro de Acolhimento de Santa Bárbara) e os restantes foram para casas 

de amigos e familiares. Esta ação decorreu no local e foi promovida pela Comunidade Vida e Paz e coordenada 

pela Equipa da Plano Municipal para Apoio a Pessoas em Situação de Sem Abrigo (EPMPSA) da CML. 

Semanalmente, às 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. De modo a possibilitar uma ação concertada e articulada entre os serviços de limpeza/higiene e 

as pessoas que pernoitam nos locais, está presente a equipa técnica da Equipa da Plano Municipal para Apoio a 

Pessoas em Situação de Sem Abrigo (EPMPSA) e da Junta de Freguesia de Arroios.  

Importa referir que desde o dia 18 de maio que as nossas viaturas elétricas estão inoperacionais, encontrando-se 

de momento na oficina para reparação, pelo que a limpeza nestas zonas tem sido assegurada por outras equipas 

em conjunto com o Departamento de Higiene Urbana da CML. 
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REPÚBLICA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM ABRIGO  

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.  

Continuaram integrados na República, quatro utentes, tendo no final de agosto surgido uma vaga. O utente que 

tinha sido integrado mais recentemente no mês de abril, acabou por abandonar a República, por não se ter 

adaptado e cumprido com algumas regras estabelecidas no momento da assinatura do contrato, nomeadamente 

o pagamento das despesas mensais. A partir deste momento, o utente reiniciou acompanhamento com a equipa 

de rua da Comunidade Vida e Paz, de forma a encontrar outras soluções adequadas à sua situação. 

PROJETO PRAIA CAMPO SÉNIOR 2022 

A partir do mês de junho, a equipa da Secção de Ação Social e Saúde iniciou o planeamento das atividades da 

Praia Campo Sénior de Arroios, que irá realizar-se entre 5 a 9 de setembro de 2022. 

O projeto é dirigido a pessoas residentes na freguesia com mais de 55 anos, que poderão contar com uma semana 

completa de atividades, entre idas à praia, visitas culturais, atividades físicas adaptadas aos participantes e muita 

animação. 

O período de inscrições dos participantes decorreu na primeira quinzena do mês de julho, na Sala de Leitura 

Clodomiro Alvarenga.  

Na presente ação, irão participar 104 séniores que serão acompanhados e monitorizados por 6 monitores. 
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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. 

 

PROJETOS BIP-ZIP 

 

A Junta de Freguesia de Arroios é parceira de três projetos no âmbito do Programa BIP ZIP 2021.  

- 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. 

- 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 Junta de Freguesia de Arroios colabora na definição e apoio à 

implementação do modelo de capacitação em cozinha e restauração; participa na avaliação; apoia logisticamente 

os eventos e apoio a divulgação e comunicação dos mesmos e sinaliza possíveis candidatos. 

No dia 30 de julho foi dinamizado no Mercado de Arroios um evento com o objetivo de apresentação dos pratos 

criados por cada formando, do segundo grupo de formação, à população em geral.  

No dia 24 de agosto foi desenvolvido um almoço na Cozinha Popular da Mouraria, em que o objetivo foi a 

apresentação do trabalho desenvolvido pelos formandos junto das entidades parceiras. Nesta atividade foi 
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percetível toda a formação recebida pelos formandos, que lhes permite adquirir, não só, conhecimentos de 

culinária, mas também do âmbito de negócio, que poderão futuramente dinamizar. 

- 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 na 4ª reunião de consórcio 

realizada a 15 de julho.  

Em relação ao Programa Bip Zip 2022, ainda não há, até ao momento, informação da Listagem Final das 

Candidaturas Admitidas e Pontuadas.  

PROJETO RADAR 

No âmbito da parceria com o Projeto Radar, SCML, foram realizadas 9 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. 

 

AÇÕES REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO: 

● Programa Habitar Lisboa - no período em referência estiveram abertas candidaturas à habitação social 

implementadas nos três programas promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa:  

- Renda Acessível (13º Concurso “Extraordinário”– período de 8 de junho a 8 de julho e 14º Concurso – período 

de 18 de julho a 31 de agosto); 

- Subsídio Municipal de Arrendamento Acessível (2º Concurso – período de 15 de julho a 23 de agosto); 

- Arrendamento Apoiado. 

A equipa da Secção de Ação Social e Saúde da Junta de Freguesia de Arroios prestou o devido apoio e todas as 

informações necessárias a todos os utentes que manifestaram interesse nas referidas candidaturas; 

● Homologação dos Contratos de Inserção no Núcleo Local de Inserção – foram realizadas duas reuniões (11 

de julho e 19 de agosto) 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 Profissional e DGESTE – Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares – Ministério da Educação 

para a Freguesia de Arroios. 
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● Câmara Municipal de Lisboa – Gabinete da Vereadora Laurinda Alves, Pelouro Direitos Humanos e Sociais, 

Cidadania, Juventude, JMJ e Saúde – Realizada reunião no dia 21 de julho, com a participação da Secção de 

Cultura e Eventos da Junta de Freguesia de Arroios e o NIALP – Intercultural Association Lisboa & Language 

School e SaMane – Saúde das Mães Negras, entidades que dão resposta ao nível da Saúde junto da população 

migrante no território de Arroios. A reunião teve como principal propósito a apresentação do trabalho desenvolvido 

por cada uma destas entidades. 

● Fundação Portuguesa de Cardiologia – Realizada reunião a 8 de julho, com vista à organização de diversificadas 

atividades, destinadas à população em geral, no âmbito da comemoração do Dia Mundial do Coração e do Dia 

Mundial da Alimentação. 

● APAV – Realizada reunião no passado dia 27 de julho de 2022, com vista à apresentação da nova Coordenadora 

dos Serviços de Lisboa da APAV, Drª. Inês Gonçalves, e ao estreitamento de relações entre as duas instituições. 

Desta reunião surgiram diversificadas ideias no âmbito da formação de técnicos na área da violência nas suas 

diferentes vertentes. Foi também manifestado o interesse por parte da APAV em integrar a Comissão Social de 

Freguesia de Arroios. 

● Direção de Saúde da Santa Casa - Realizada reunião no passado dia 2 de junho com vista a apresentação de 

restruturação da Saúde Santa Casa e reorganização de serviços. 
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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;  
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• 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 é fundamental para a Freguesia de Arroios a 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: 

 

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. 

• Articulação com DAF para manutenção e reparação de equipamentos fundamentais para o normal 

funcionamento da escola (refeitórios, extintores etc.), por empresas especializadas. 

 

INTERVIR PARA O FUTURO 

É um projeto educativo da  Freguesia de Arroios, dirigido a crianças e jovens da freguesia sujeitas a fatores de 

risco, que frequentam o 1º e o 2ºciclo do ensino básico e residem na freguesia de Arroios. 

As crianças e jovens, são acompanhadas a nível educacional e lúdico e apoiadas individualmente e em grupo, 

em período letivo escolar, antes e após o horário escolar, de 2ªa 6ªfeira, das 11h30 às 19h30, e em período não 

letivo (interrupção escolar) das 9h30 às 17h30. 

Durante o referido período, os participantes são apoiados no estudo e participam em atividades lúdico 

pedagógicas no âmbito do tema anual Educar para a Cidadania na qual adquirem conhecimentos essenciais ao 

exercício da Cidadania e desenvolvem a personalidade e de uma forma inclusiva para o sucesso escolar.  

De modo a dar continuidade às solicitações e necessidades expressas pelos encarregados de educação, a equipa 

do projeto Intervir para o Futuro, continuou a acompanhar os seus participantes, por via online e presencial entre 

maio e junho, na zona da Pena, no equipamento cultural da Junta de Freguesia de Arroios, na Biblioteca São 

Lázaro e no espaço exterior do Ginásio da Pena, com a exceção no dia 1 de junho de 2022, Dia Mundial da 

Criança.  

As atividades são desenvolvidas para um total de 13 participantes, que são acompanhadas consoante a 

disponibilidade horária de cada criança, manifestada pelo encarregado de educação, no âmbito das artes manuais, 

expressão plástica, atividade rítmica e apoio/acompanhamento ao estudo nas matérias curriculares e momentos 

lúdicos entre os participantes. 
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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, , nos diferentes 

estabelecimentos escolares tutelados. 

Análise do Contrato de Delegação de Competências para o próximo ano letivo 2022/2023 e preparação de 

Protocolos para execução das atividades. 

Aplicação de Inquérito de Satisfação Online aos Encarregados de Educação, com a colaboração fundamental 

das Diretoras de Agrupamento, dos Coordenadores das escolas e professores titulares e técnicos da CAF/AAAF. 

Este inquérito foi realizado no final do ano letivo 2021-2022, entre os dias 19 de julho e 12 de agosto, e teve um 

total de 166 respostas de encarregados de educação, com resultados muito positivos relativamente ao trabalho 

desenvolvido durante este ano letivo (relatório em Anexo). 
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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 nos 

diferentes estabelecimentos escolares tutelados: 

Análise do Contrato de Delegação de Competências para o próximo ano letivo 2022/2023 e preparação de 

Protocolos para execução das atividades. 

Aplicação de Inquérito de Satisfação Online aos Encarregados de Educação, com a colaboração fundamental 

das Diretoras de Agrupamento, dos Coordenadores das escolas e professores titulares e técnicos da CAF/AAAF. 

Este inquérito foi realizado no final do ano letivo 2021-2022, entre os dias 19 de julho e 12 de agosto, e teve um 

total de 166 respostas de encarregados de educação, com resultados muito positivos relativamente ao trabalho 

desenvolvido durante este ano letivo (relatório em Anexo). 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO JARDIM DE INFÂNCIA 

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

Professor, foram desenvolvidas 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, entre 1 de abril e 30 de junho. 

 

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.  

 

PROJETO HORTA PEDAGÓGICA 

O Projeto da Horta Pedagógica permite que os alunos estabeleçam um contacto mais próximo com a Natureza, 

através da realização de diferentes atividades agrícolas e de jardinagem.  

As atividades desenvolvidas permitiram 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 foi desenvolvida neste ano letivo 2021/2022, entre 21 de março e 20 de junho. 
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA  

 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, no dia 1 de junho, que decorreu entre as 10h00m e as 

16h00m, no Largo do Intendente Pina Manique, a Freguesia de Arroios proporcionou às crianças, com idades 

compreendidas entre os 3 e os 10 anos, diferentes atividades: 

✓ Divertimentos 

✓ Insufláveis; 

✓ Jogos tradicionais - Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa 

✓ Presença de Viaturas e meios PSP - Escola Segura 

✓ Presença de viatura de combate às chamas (Bombeiros)  

✓ Oferta de pipocas e farturas 

 Participaram nesta iniciativa, aproximadamente, 750 crianças dos seguintes estabelecimentos escolares:  

✓ Escola Básica N.º1 de Lisboa; 

✓ Escola Básica O Leão de Arroios; 

✓ Jardim de Infância da Pena; 

✓ JIFA; 

✓ Colégio Sá de Miranda 

✓ Infantário do Centro Social e Paroquial da Pena 

✓ Externato Passos Manuel 

✓ Infantário Popular Ribeiro Santos 

✓ APISAL 
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Pelas características e enquadramento próprios de um estabelecimento de ensino inserido numa unidade 

hospitalar e cujas crianças não tem possibilidade de se deslocar para fora da escola, foi proporcionada Animação 

circense na Escola Básica Rainha D. Estefânia/Hospital, bem como apoio na disponibilização de material para 

realização de atividades neste dia. Este apoio abrangeu a oferta de chapéus, t-shirts e mochilas (material 

disponível). 

 

VERÃO EM MOVIMENTO 2022  

Este programa, com organização e desenvolvimento conjunta das secções Desporto e Educação e Juventude 

decorreu entre os dias 4 de julho e 12 de agosto, dividido em 3 turnos, com a participação de … crianças, com 

feedbacks muito positivos da parte da comunidade. 

 

      

 

RELAÇÃO COM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO  

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

dinamizada por voluntários da Associação Coração Amarelo, decorreu na penúltima quinta-feira de cada 

mês. A primeira sessão aconteceu no dia 20 de Abril. 

“(…) informamos que foi com enorme agrado que acolhemos a iniciativa da Associação Coração 

Amarelo e a sua participação no projeto "Hora do Conto". Estamos certas que será benéfico darmos 

continuidade a este trabalho como forma de fomentar o encontro de gerações e a consequente promoção 

dos valores de cidadania, bem como a consciencialização para a importância do livro.   As atividades 

desenvolvidas foram muito bem acolhidas pelas comunidades educativa e hospitalar e possibilitaram a 

construção de uma escola formadora de cidadãos participativos e criativos, solidários e responsáveis, 

instruídos e cultos.” – Professoras Armanda Nunes e Isabel Almeida – EB Rainha D. Estefânia 

 

• Dinamização de Angariação de alimentação animal entre Colégio Sá de Miranda e Parceiro Animalife, 

entre 8 e 28 de junho. 
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• Dinamização de Ação de Sensibilização “Arroios mais Limpa” com Colégio Sá de Miranda no dia 8 de 

junho. 

       

 

• Articulação, em conjunto com a Secção de Ação Social e Saúde e Marsh McLennan, para disponibilização 

de apoio ao estudo pelos seus colaboradores especializados em diversas áreas profissionais, de forma 

gratuita, no âmbito da responsabilidade social da empresa e como proposta de inovação e proximidade 

junto da nova comunidade. Divulgação para as escolas de 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino 

secundário. 

 

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 Encaminhamento de informação relevante na oferta e procura de emprego, entre parceiros da freguesia. 

 

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

Arroios.  
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REUNIÕES E OUTRAS DILIGÊNCIAS 

 

• 3 de junho - Reunião INETE – Programa OptiBest 

• 8 de junho - Reunião INETE – Programa Eco-Escolas 

• 27 de junho – Reunião Comissão Social de Freguesia de Arroios - Grupo Trabalho Educação, formação 

e Empregabilidade 

• 25 de julho – Reunião Conselho Geral Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves 

• 27 de julho – Reunião Comissão Social de Freguesia de Arroios - Grupo Trabalho Educação, formação 

e Empregabilidade 

• 27 de julho - Reunião Conselho Geral Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor 

• 1 de agosto – Reunião Associação Salvador – Dia das Acessibilidades 

• 30 de agosto – Reunião Erasmus Student Network 

 

▪ Assinatura Protocolo Associação Vitamimos 

▪ Assinatura Protocolo Fundação Oriente 

▪ Preparação Propostas Protocolo – AEC 2022/2023 

▪ Preparação Propostas Protocolo – AAAF_CAF 2022/2023   

▪ Preparação Propostas Protocolo – Escola Virtual  

▪ Preparação Propostas Protocolo – Educação Física Jardim de Infância 

▪ Preparação Propostas Protocolo – Associação dos Amigos da Orquestra Didática 

▪ Preparação Propostas Protocolo – Dia das Acessibilidades  

▪ Preparação Proposta Regulamento – Projeto Socioeducativo infantojuvenil 
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5. DESPORTO 
 

Atividades Desportivas Regulares  

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

hidroginástica até ao final do mês de julho:  

Yoga – Em agosto abrimos as inscrições para a nova época desportiva (2022/23), sendo que a atividade inicia 

no início do mês de setembro.  

 

Regime Livre – esta atividade continuou a ser desenvolvida na Piscina da Academia Militar de segunda a sexta-

feira no período das 08h30 -19h00 e ao sábado 09h.14h00  

 

Atividades Piscina - Disponibilizámos 69 turmas de diferentes níveis de segunda a sábado. 

 

Movimento – esta atividade contou com 2 classes e as aulas foram desenvolvidas pelos técnicos do Lisboa 

Ginásio Clube.    

 

 

Atividades Desportivas Pontuais 

 

Festival Aquático – no dia 25 de junho realizou-se o Festival Aquático na Piscina de Arroios, para comemorar o 

final da época desportiva e apresentar aos pais e familiares a sua evolução. Participaram neste evento cerca de 

140 alunos.   

Ação de Sensibilização de 1º Socorros para os Monitores das Colónias de Férias – esta ação de 

sensibilização decorreu no dia 25 de junho, no Auditório da Faculdade Ciências Médicas e teve o apoio da Nova 

Medical School, que dinamizou toda a atividade. A ação foi dividida em 2 partes: a 1ª parte de componente teórica, 

onde os monitores tiveram conhecimento de como agir em contexto de diferentes acidentes que podem acontecer 

no decorrer das colónias de férias e depois uma 2ª parte de componente mais prática, onde puderam vivenciar o 

que aprenderam na 1ª parte da ação. Participaram os 42 monitores que colaboraram no Programa Verão em 

Movimento.   
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Apoios 

 

Equipamentos Desportivos 

Polidesportivo do Campo Mártires da Pátria – foram adquiridas novas redes para serem colocadas nos cestos 

de basquetebol; 

Ginásio ao Ar Livre – foram colocadas um par de pedaleiras novas na máquina de Ski e iniciamos um novo 

procedimento para aquisição de peças de substituição de uma outra máquina que está a necessitar de ser 

reparada.  

Parcerias/Protocolos 

Os parceiros que a Junta de Freguesia de Arroios mantém na área da atividade desportiva, no ginásio da Pena 

são: 

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

- 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.  

 

Programas da Freguesia de Arroios 

Verão em Movimento – O programa decorreu entre os dias 04 de julho e 12 de agosto, distribuídos em três turnos 

com um total de 333 crianças inscritas: 1º Turno – 154 crianças / 2º turno – 128 crianças / 3º turno – 51 crianças. 

O programa teve como pontos de partida, o Campo Mártires da Pátria e Praça José Fontana com a presença da 

PSP nos locais para garantir a segurança dos participantes. O balanço pormenorizado, plano de atividades e 

resultados de avaliação dos inquéritos de satisfação aplicado aos encarregados em anexo pode ser consultado 

em documento que se anexa. 
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6. CULTURA  
 

PROMOÇÃO CULTURAL 

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 10 de junho e 31 de agosto, foram: 

a) Lisbon Community Choir –Utilização do espaço para ensaios do coro. Os ensaios acontecem 
semanalmente às segundas-feiras, das 20h às 22h. Os ensaios terminaram a 4 de julho. 

b) 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. As aulas terminaram a 29 de julho. 

c) 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. As aulas terminaram a 27 de junho. 

d) Aulas Associação Espaço Baião – semanalmente, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, 
realizaram-se aulas de danças tradicionais brasileiras. As aulas terminaram no dia 2 de agosto. 

e) Marchas dos Mercados de Lisboa – Desde fevereiro, realizam-se, semanalmente aos sábados, das 
16h às 18h30, os ensaios das marchas, que desde abril passou a ser aos sábados e domingos, tendo 
terminado a 12 de junho. 

f) Clube Atlético de Arroios – no dia 15 de junho, o espaço foi disponibilizado para ensaios do grupo de 
teatro do clube. 
 

g) Academia Sénior de Arroios – no dia 20 de junho realizou-se um ensaio do grupo de teatro. 
 

h) Festival Bairro em Festa – no âmbito deste festival, de 22 a 26 de junho, o Mercado de Culturas 
acolheu mostras de teatro, música e dança, cinema e conversas. 
 

i) Assembleia de Freguesia de Arroios – realizou-se, no 27 de junho, a sessão ordinária, com início às 
19h. 
 

j) Secção de Desporto JFA – No âmbito do programa do “Verão em Movimento” foram realizadas 
reuniões de pais, nos dias 29 de junho, 13 e 27 de julho, a partir das 18h. 
 

k) Secção de Desporto JFA – de 4 de julho a 12 de agosto, o Mercado de Culturas serviu de apoio às 
atividades realizadas, no âmbito do programa “Verão em Movimento”. 
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Galeria SEDE da Junta de Freguesia de Arroios 

 

Exposição: Os Santos de Arroios 

Datas: 20 de junho a 1 de julho 

Promotores: JFA 

Suma : Exposição realizada com a participação dos utentes e monitores do Centro Social Paroquial de São Jorge 

de Arroios, do Centro de Dia Nossa Senhora dos Anjos e do Centro de Dia da Pena. 

A exposição incluiu os trajes tradicionais de marchantes, Altares de Santo António e uma mini-recriação do clima 

e espírito de um arraial lisboeta tradicional.  

 

Exposição: Exposição de Pintura – Renato Fialho 

Datas: 15 de julho a 3 de setembro 

Promotores: JFA 

Suma : Mostra do trabalho desenvolvido pelo artista Renato Fialho. 

 

Empréstimo de material: 

No terceiro trimestre de 2022 foi emprestado material (cadeiras, mesas, projetor, estrados, material de som e 

máquinas de costura) para as seguintes iniciativas / entidades:  

- BOTA – Base Organizada da Toda das Artes 

 - Largo Residências – Sou Largo Cooperativa 

- Espaço Anjos 70 

- PAN – Partido dos Animais e Natureza 

- Secção Ação Social e Saúde 

- Secção de Desporto 

- Associação Cultural Egeu 

- Festival TODOS 
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Outras Atividades 

Exposição: “Tronos de Santo António” 

Data: 6 de junho a 2 de julho 

Local: Mercado de Arroios 

Mostra dos trabalhos realizados pelos alunos da turma 12º F, da Escola Secundária de Camões, no âmbito da 

disciplina de Oficina de Artes.  

 

Festival Bairro em Festa’ 22 

Data: 20 a 26 de junho 

Local: Mercado de Culturas, Quartel Largo do Cabeço de Bola, Quartel Santa Bárbara, Largo do Intendente, 

Campos dos Mártires da Pátria, Jardim Constantino, Praça das Novas Nações e Av. Almirante Reis. 

O “Bairro em Festa” foi uma iniciativa cultural copromovida pelo LARGO Residências, Câmara Municipal de Lisboa, 

EGEAC e Junta de Freguesia de Arroios, em parceria com a Rede Local de Parceiros Socioculturais em torno do 

Eixo Almirante Reis (Intendente, Pena, Anjos e Arroios). 

Na organização dos diferentes espaços, o festival contou com apoio da JFA, com serviços da secção de Higiene 

Urbana, licenciamento, disponibilização de espaços, empréstimo de material técnico e apoio financeiro no 

pagamento de serviços. 

Na edição deste festival que abraça a cultura enquanto motor do desenvolvimento e inclusão social deste território 

tão diverso, contou com mais de 120 atividades numa semana, cerca de 100 pessoas da equipa, participaram 

mais de 200 artistas no festival, contou com mais de 300 participantes da comunidade e contou com um público 

de mais de 7 mil pessoas. 

 

BIBLIOTECA DE SÃO LÁZARO 

Público 

A Biblioteca São Lázaro recebeu um total de 3625 visitas, uma média de 53 visitantes diários. Incluem-se aqui os 

170 participantes nas atividades culturais e de promoção da leitura. Inscreveram-se na biblioteca 75 novos leitores. 

No total, 293 leitores usaram o cartão para empréstimo de livros e DVDs e registaram-se 155 utilizações do 

equipamento informático destinado aos utilizadores. 

 

Circulação de Documentação 

Foram emprestados no período considerado 2554 documentos. Foram renovados o empréstimo a outros 500 

documentos. O número de documentos consultados presencialmente foi de 1628. 
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Através da Divisão de Gestão de Bibliotecas da CML, foi retomado o serviço de publicações periódicas. Estão 

diariamente disponíveis para consulta as seguintes publicações: Expresso, Público, Visão, Caras. 

 

Atividades culturais e de promoção da leitura 

Cabine de Leitura do Campo Mártires da Pátria 

Continua a cabine de leitura a ser fornecida de livros provenientes de ofertas não incorporadas na Biblioteca de 

São Lázaro. 

 

Grande Rifa de Livros 

Por ocasião do aniversário da Biblioteca de São Lázaro procedeu-se a um sorteio de livros no qual, durante vários 

meses, participaram muitas dezenas de leitores. Foram atribuídos 20 prémios, compreendendo obras de literatura 

portuguesa e estrangeira, história e género biográfico. 

 

Lançamento de livros 

A Associação Arquivos dos Diários lançou a obra vencedora do seu concurso anual com a presença de cerca de 

25 participantes. As Edições Fénix lançaram um livro com a presença de 20 participantes. 

 

Conferências 

Realizaram-se 4 sessões do Ciclo “Conferências Metafísicas” com cerca de 50 participantes. 

Realizou-se 1 Conferência do Ciclo “Tardes da Filosofia” com a participação de 30 participantes. 

 

Clube de Leitores 

Realizou-se uma sessão com 10 participantes 

 

Hora do Conto 

Foram realizadas 9 “Horas do Conto” dirigidas aos públicos-alvo entre os 3 e os 6 anos (7 sessões) e entre os 6 e 

os 10 anos (2 sessões). As atividades contaram com a participação de 30 crianças. 

 

Oficinas de Xadrez 

Foram realizadas 12 oficinas de aprendizagem de xadrez que contaram com a participação de 5 crianças nas 

idades compreendidas entre os 5 e os 10 anos. 
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7. INTERCULTURALIDADE 
 

Workshop de Culinária 

2 de junho 

Realizou-se o último Workshop de Culinária com as Refugiadas acolhidas pelo Conselho Português para os 

Refugiados.  

 

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

A Junta de Freguesia de Arroios continuou a apoiar o ensino de Português na modalidade PLA – Português como 

Língua de Acolhimento para Adultos. Em junho funcionaram três turmas na Igreja dos Ucranianos.  

No caso das aulas de Português como Língua Não Materna para crianças e jovens até aos 18 anos, em junho 

funcionaram duas turmas na Igreja dos Ucranianos.  

 

Concerto com Músicos da Orquestra do Afeganistão 

21 de Junho 

Para celebrar o Dia Mundial do Refugiado, e em cooperação com o CPR – Conselho Português para os Refugiados 

e o Goethe Institut Portugal, a Freguesia de Arroios organizou um concerto com músicos da Orquestra Nacional 

do Afeganistão. O espetáculo, aberto ao público, incluiu repertório de músicas tradicionais e populares do 

Afeganistão. 

 

Exposição “Os Santos de Arroios” 

20 de Junho a 1 de Julho 

No âmbito da divulgação das festas populares e tradicionais que os fregueses de Arroios celebram, realizou-se a 

Exposição “Os Santos de Arroios”, na Galeria da Sede da Junta de Freguesia de Arroios.  

Os utentes e monitores do Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios, do Centro de Dia Nossa Senhora dos 

Anjos e do Centro de Dia da Pena, colaboraram em conjunto para fazer uma mini-recriação do clima e espírito de 

um arraial lisboeta, estando também expostos alguns trajes tradicionais de marchantes e os Altares de Santo 

António realizados nos diferentes Centros de Dia da Freguesia.   

 

Inauguração Embaixada do Bangladesh 

1 de Julho 

O Vogal Luís Sousa e elementos da secção de Interculturalidade da Freguesia de Arroios marcaram presença na 

inauguração do novo edifício da Embaixada do Bangladesh. O evento permitiu fortalecer os laços entre a Freguesia 

de Arroios e a comunidade bangla.  
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8. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
 

No terceiro trimestre de 2022, foi concluído o projeto relativo ao OP 2016: 

 

OP 2016 – Homenagem ao Sr. Constantino 

 

De acordo com o previsto, realizou-se no passado dia 21 de julho a inauguração da homenagem ao Sr. 

Constantino, com o descerrar da placa com a informação do mesmo e a apresentação pública do trabalho realizado 

em calçada artística com o desenho de uma camélia, em sua homenagem. 

No evento estiveram presentes a autora da proposta, Filipa Neto Mariano, um familiar do homenageado, Gonçalo 

Sampaio e Mello, o chefe de gabinete do presidente do Município de Torre de Moncorvo e presidente da JF Torre 

de Moncorvo, José Sá Meneses, a presidente da Freguesia de Arroios, Madalena Natividade, o Vereador da 

Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, Diogo Moura e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos 

Moedas. 
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9. BEM ESTAR ANIMAL  
 

Visita Técnica aos “Terrenos da Portugália” 

22 Julho 

Realizou-se uma visita técnica ao espaço conhecido como “Terreno da Portugália”, local que alberga a maior e 

mais numerosa colónia de gatos silvestres da freguesia. O objetivo da visita prendeu-se com a necessidade de 

envolver todos os participantes, entre a Freguesia de Arroios, associações, parceiros e cuidadores informais, e 

desenhar um plano a longo prazo com vista à castração dos animais e sua mudança para outro local. A visita 

contou com a presença de: 

- Luís Sousa, vogal do Bem-Estar Animal da Freguesia de Arroios 

- Elementos da equipa da Secção de Bem-Estar Animal da JFA 

- Virgínia Costa, a cuidadora informal da colónia 

- Inês Alves, da associação Animais de Rua 

- Tânia Mesquita, em substituição de Patrícia Mariano, eleita do PAN para a Assembleia de Freguesia 

- Rui Almeida, da CAL – Casa dos Animais de Lisboa 

- Maria Eugénia Colaço da MEG - Movimento Esterilização de Gatos de Lisboa 

 

Aquisição e distribuição de ração para cuidadores informais da freguesia 

No passado trimestre, entre os meses de Junho, Julho e Agosto, foram distribuídos 560 kg de ração seca. Foram 

ainda adquiridos mais 500 kg de ração seca, a fim de garantir a continuidade deste acompanhamento.  

Já na sequência do protocolo assinado com a ANIMALIFE, a Freguesia de Arroios recebeu 170 kg de ração seca, 

88 latas de 400g de ração, 26 kg de ração húmida e 183 caixas de 40 g da parte dessa associação. 

 

Campanha Sensibilização Colégio Sá de Miranda 

Em coordenação com o Colégio Sá de Miranda, organizou-se uma ação de sensibilização com os alunos desse 

colégio e os fregueses. Foram distribuídos folhetos informativos com frases da autoria dos alunos do Colégio Sá 

de Miranda, bem como dispensadores de saquinhos para apanhar dejetos dos cães.  
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Campanha de Recolha de Alimentos para Animais com Colégio Sá de Miranda 

8 a 17 de Junho 

A Freguesia de Arroios e o Colégio Sá de Miranda organizaram ainda uma recolha de comida para animais que 

reverteu para a ANIMALIFE – Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental. 

 

Instalação de Gatil no Pátio Moca 

Após avaliação das necessidades do local, procedeu-se à transferência, para o Pátio do Moca, do gatil até então 

instalado na Escola Secundária Camões, com vista a dar resposta a uma pequena colónia ali presente, e que até 

esta altura não possuía um local de descanso e proteção.  

 

Protocolos de colaboração 

Após a sua aprovação em Assembleia de Freguesia, foram assinados dois protocolos de colaboração entre a 

Junta de Freguesia de Arroios e a Associação Animais de Rua; e a Junta de Freguesia de Arroios e ANIMALIFE 

– Associação de Sensibilização e Apoio Social e Ambiental.  
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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 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 polos de atendimento e um Posto de 
Correios assegurou o atendimento ao público ao longo do período em análise. 
 
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 polos no período em análise. 

 

 

 

• A maioria dos atestados solicitados, têm sido os de Residência  

• Fruto de um maior rigor na emissão dos mesmos, face a anos anteriores verificamos uma redução 

significativa do número de emissões. 

• A Junta de Freguesia tomou medidas recentes com vista a maior rigor na emissão, nomeadamente na 

verificação da veracidade das declarações das testemunhas, o que implicou o envio para o Ministério 

Público de 76 atestados para averiguações. 

 

Anjos
S.Jorge 

Arroios
Sede Anjos

S.Jorge 

Arroios
Sede Anjos

S.Jorge 

Arroios
Sede

Atestados 

 - Número 399 176 100 373 263 124 425 163 134 2157

          - Residência 362 146 96 325 220 121 395 129 128 1922

          - Residência c/agregado familiar 28 14 3 36 34 3 22 21 5 166

          - Prova de vida 9 14 1 9 8 0 6 10 1 58

          - União de facto 0 2 0 3 1 0 2 3 0 11

- Receita 3 780,00 € 1 590,00 € 900,00 € 3 560,00 € 2 460,00 € 1 170,00 € 4 150,00 € 2 460,00 € 1 220,00 € 21 290,00 €

Licença de cães e gatos

- Número 4 5 1 5 8 2 4 14 0 43

- Receita 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nº de Reclamações 0 2 0 1 2 0

Junho Julho Agosto Total 

- Atendimento n.d n.d n.d n.d

- Comissões previstas 1 178,29 € 1 192,39 € 1 142,63 € 3 513,31 €

- Reclamações 2 1 2 5

Total

Julho AgostoJunho

Posto CTT
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11. ESPAÇO PÚBLICO 
 
 
ESPAÇO PÚBLICO (E REABILITAÇÃO URBANA) 
 
Os dados apresentados na figura 1 referem-se às ocorrências registadas entre junho e agosto de 2022 no 

Portal/App “Na Minha Rua LX”, no âmbito das competências da manutenção do Espaço Público da Junta de 

Freguesia de Arroios, da 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, da Junta de Freguesia de Arroios. 

 

 
Figura 1 – Gestão de ocorrências e pedidos de intervenção – junho, julho e agosto 2022. 

 
 
 
 

  

Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção -
GOPI de junho, julho e agosto 2022
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A tabela que se segue (figura 2) é referente aos trabalhos realizados pela equipa do espaço público, nos meses 
de: junho, julho e agosto 
 

 
Figura 2 – Trabalhos realizados em junho, julho e agosto. 

 
 
 
Na presente tabela (figura 3) estão registados os dias de resposta, desde a receção da informação nos serviços 
até ao dia da sua resolução. Este valor é calculado da seguinte forma: somatório de todos os tempos de 
resposta/número de trabalhos realizados. 
 

 
Figura 3 – Tempo de resposta (dias). 
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Os dados apresentados na figura 4 são referentes aos diversos tipos de trabalhos realizados nas diferentes áreas. 
 

 
Figura 4 – Tipos de trabalho. 

 
Na tabela que se segue (figura 5) está discriminado o número total de reclamações recebidas pelos serviços e o 
número de respostas face a esse número total. 
 

 
Figura 5 – Reclamações. 

 
 
  

Junho Julho Agosto

Instalações 28 10 13

Espaço Público 50 71 57

Arroios Arranja 0 0 1
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PROJETOS 
(CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - CDC) 
 
Obras em Curso: 

• Centro Logístico do Campo dos Mártires da Pátria – previsão de conclusão, 27 de outubro de 2022, 

decorrente de um atraso da obra por parte do empreiteiro, devido aos motivos por ele invocados e 

relacionados com a falta de mão de obra e a falta de matérias-primas. A data definida como final para a 

conclusão da obra é resultante de um acordo entre todas as partes envolvidas no processo, 

nomeadamente Junta de Freguesia de Arroios, empreiteiro, empresa de fiscalização e equipa de 

projetistas. Salienta-se, ainda, que o estaleiro de obra será reduzido, no entretanto, por forma a garantir 

algum regresso do espaço público aos fregueses desta área territorial. 
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12. LICENCIAMENTO 
 
Foram efetuadas cerca de 120 ações de visita e fiscalização aos estabelecimentos comerciais da freguesia. 
 
Foram emitidos 148 processos de Licenciamento Zero. 
 
Foram emitidas 16 Licenças de Ocupação Temporária de Espaço Público. 
 
 
 

Licenciamento 

3º trimestre – 2022 (10/06 – 05/09) 

Nº Processos Arrecadação (€) Nº Visitas 

148 43.877,30€ 120 

 
 
 
 

Licenciamentos LZ / POEP (valores) 
3º trimestre (10/06 – 05/09) 

Ano 2018 2019 2020 2021 2022 

LZ 36.046,91€ 30.145,22€ 6.016,13€ 27.308,27€ 43.877,30€ 

POEP 1.224,15€ 421,40€ 0,00€ 10.073,80€ 16.038,25€ 
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13. ESPAÇOS VERDES E AMBIENTE 
 

ESPAÇOS VERDES 
 
No âmbito dos espaços verdes a Junta de Freguesia de Arroios, tem sob a sua gestão 33 espaços entre jardins, 
áreas ajardinadas, canteiros, miradouro e rotundas. 
 

Os trabalhos de manutenção desenvolvidos no trimestre em análise corresponderam: 

 

• Às operações gerais de limpeza e remoção lixos, regas, de natureza automática, semiautomática ou 

manual, corte quinzenal de relvados e prados, ressementeiras, controle de infestantes, fertilizações, 

sachas e mondas, com uma rotatividade de 3 a 4 semanas, tratamentos fitossanitários, retancha, corte 

de sebes e limpeza de elementos de água; 

• Controlo de inspeção das conformidades e não conformidades da empresa contratada para 

manutenção de 29 espaços verdes; 

• Manutenção e acompanhamento de 4 espaços ajardinados, Pólos e Sede, suporte na distribuição de 

ração para as colónias de gatos da Freguesia; 

• Reunião com ICNF sobre árvore classificada do jardim Constantino melaleuca styphelioides, e partilha 

de informação sobre pernada de média dimensão que caiu da árvore classifica phytolacca no jardim 

Campo dos Mártires da Pátria; 

• Vistorias aos parques infantis e de recreio, a fim de serem garantidas as condições de segurança; 

• Algumas intervenções de poda para afastamento das copas em relação às fachadas dos prédios; 

• Retirada de secos e retirada de rebentos ladrões, em 144 exemplares arbóreos de grande e médio 

porte, na Rua Cidade de Manchester, Rua Dona Estefânia, Rua Almirante Barroso, Rua Souza Martins, 

Rua Gonçalves Crespo, Jardim Campo dos Mártires da Pátria, Calçada de Santa, Rua do Instituto 

bacteriológico, Rua José Estevão, Praça do Chile Rua Ferreira da Silva e Rua Eduardo Brasão, para 

conservação e manutenção de arboricultura em árvores de caldeira de alinhamento; 

• Retirada de dois cepos de grande dimensão de árvores que vieram a cair por ação espontânea, um Rua 

Dona Estefânia e escadaria da Rua Ilha do Pico; 

• Reposição de mesa de convívio no Jardim Maria de Lurdes Pintassilgo; 

• Sessão de Jardinagem no Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios (22 de julho). 

• Replantação de uma árvore da espécie Plátano, no Largo do Intendente; 

• Apoio na manutenção do pombal que se encontra no jardim Campo dos Mártires da Pátria, projeto da 

Câmara Municipal de Lisboa; 

• Apoio na manutenção semanal dos dois compostores comunitários localizados no jardim Campo 

Mártires da Pátria e no Mercado 31 de Janeiro; 

• Rega às árvores de alinhamento com menos de 5 anos; 

• Desobstrução de sinais de trânsito da Rua Almirante Barroso, Avenida Almirante Reis; 

• Apoio à Academia Militar na deservagem e manutenção de plantas e arbusto; 

• Apoio e manutenção de árvores e arbustos da Obra Social das Irmãs Oblatas de Santíssimo Redentor e 

Associação Pro-Infância de Santo António de Lisboa. 
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14. HIGIENE URBANA 
 

No período em análise, efetuamos ações no âmbito das nossas competências (Varredura, Lavagens, recolha de 

lixo em papeleiras, limpeza de recantos, deservagem, entre outras), em apoio e complemento das intervenções 

do Município de Lisboa, com particular ênfase para a recolha de lixos volumosos indevidamente colocados em 

espaço público, tanto durante a semana como aos fins de semana. 

Os dados abaixo, conseguem dar uma ideia do trabalho realizado por toda a freguesia e nos 43 cantões: 

 

 

 

 

  

 

 

Nº DE VARREDURAS

JUNHO 853

JULHO 915

AGOSTO 951

Nº DE LAVAGENS

JUNHO 59

JULHO 34

AGOSTO 16
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Nota: As lavagens estão reduzidas ao mínimo indispensável por causa da seca 
  
 
SARGETAS E SUMIDOUROS  
 

São limpos durante as lavagens de rua. Uma vez que as mesmas foram reduzidas para casos de extrema 

necessidade, procedeu-se à limpeza das restantes sargetas e sumidouros nos dias 26 - 27 e 30 de agosto de 

forma a preparar o período das chuvas. 

 

 
 

 
  
 
 
Despejo de papeleiras - O despejo das papeleiras é efetuado quando se realiza as varreduras. 
  
 
 

Nº DE DESERVAGENS (CANTÕES)

JUNHO 34

JULHO 28

AGOSTO 43
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RESIDUOS À VOLTA DOS ECOPONTOS 
 
Esta recolha é efetuada de 2ª a 6ª feira, das 7h às 6h e aos sábados e domingos das 7h às 14h 
  
OPERAÇÕES ESPECIAIS DE LIMPEZA 
 
Av. Almirante Reis e Regueirão dos Anjos, estas são efetuadas todas as 4ª feiras  
Foi realizada uma ação de limpeza extraordinária no dia 19/08, na Avenida Almirante Reis. 
 
  
AFLUÊNCIA DE BALNEÁRIOS E SANITÁRIOS 
  

 
 

  

HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES HOMENS MULHERES

Jardim António Feijó 326 198 287 154 249 195

Rua Antero de Quental 232 129 221 112 196 98

Largo de Santa Bárbara 627 378 824 302 623 316

Largo de Santa Bárbara - Banhos 114 85 118 79 201 97

Jardim Constantino 903 725 896 539 978 645

Largo do Mastro 561 212 511 196 456 234

Campo dos Mártires da Pátria

Jardim Praça José Fontana

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
JUNHO JULHO AGOSTO

Fechado 

Inaugurado em Setembro
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15. ECONOMIA LOCAL E MERCADOS 

 
• Os inativos dos mercados são 18 titulares, entre eles empresas e particulares. O valor total da dívida mantém-

se igual e é de 34.141,31€, à qual, quando efetuado o seu pagamento, acrescem os juros. 

• Foi realizada uma reunião com um inativo no dia 1 de agosto de 2022. 

• Já se entrou em contacto com 2 inativos para marcação de reunião. 

• Os dados apresentados na tabela seguinte são referentes exclusivamente às dívidas no período mencionado 

– 1 de junho a 31 de agosto de 2022. 

 

 
 

• Em relação à dívida total dos ativos passou de 40.772,66€ (17 de junho de 2022) para 41.248,30€ (8 de 
setembro de 2022). Este ligeiro aumento é reflexo do “efeito férias” dos meses de julho e agosto. 

 

  

Junho Julho Agosto Total

Faturado 29 210,50 €    29 210,50 €   29 284,60 €   87 705,60 €    

Cobrado 26 750,30 €    25 599,07 €   17 879,76 €   70 229,13 €    

Em dívida 2 460,20 €      3 611,43 €     11 404,84 €   17 476,47 €    

Faturado 19 320,38 €    19 320,38 €   19 320,38 €   57 961,14 €    

Cobrado 15 774,63 €    14 417,43 €   16 253,57 €   46 445,63 €    

Em dívida 3 545,75 €      4 902,95 €     3 066,81 €     11 515,51 €    

Faturado 3 675,77 €      3 675,77 €     3 675,77 €     11 027,31 €    

Cobrado 3 675,77 €      3 349,78 €     3 337,08 €     10 362,63 €    

Em dívida -  €               325,99 €        338,69 €        664,68 €         

Faturado 52 206,65 €    52 206,65 €   52 280,75 €   156 694,05 €  

Cobrado 46 200,70 €    43 366,28 €   37 470,41 €   127 037,39 €  

Em dívida 6 005,95 €      8 840,37 €     14 810,34 €   29 656,66 €    

Forno do Tijolo

Total

Informação financeira

Período: Junho a Agosto

Faturação Mercados

31 de Janeiro

Arroios
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16. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
Houve a passagem dos contratos de eletricidade em Baixa Tensão Normal (28 contratos BTN) da EDP Comercial 
para a SU Eletricidade - mercado regulado, tendo em perspetiva uma poupança de cerca de 20.000,00€ anuais. 
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17. FROTA 
 

 

 

 

  

                                       JUNTA DE FREGUESIA DE ARROIOS

                                       GESTÃO DE INSTALAÇÕES E FROTA

MARCA MODELO MATRICULA ANO ORGÂNICA

Renault Trafic 54-PP-89 06/03/2015 AÇÃO SOCIAL

Renault Master 45-82-VH 25/07/2003 AÇÃO SOCIAL

Citroen C1 36-PU-77 30-04-2015 AUTÁRQUICA

Dácia Lodgy 27-OM-70 20/03/2014 AUTÁRQUICA

Renault Clio AA-11-PD 21/04/2020 AUTÁRQUICA

Goupil G3L 50-PQ-12 20/03/2015 ESPAÇO PÚBLICO

Top Trailer Reboque Goupil AV-54195 20/06/2016 ESPAÇO PÚBLICO

Nissan Vanette 70-06-JM 22/01/1998 ESPAÇO PÚBLICO

Nissan Cabstar 04-OS-79 27/05/2014 ESPAÇO PÚBLICO

Renault Clio AA-22-PD 21/04/2020 HIGIENE URBANA

Goupil G3L 92-RO-96 30/06/2016 HIGIENE URBANA

Top Trailer Reboque Goupil AV-54282 24/06/2016 HIGIENE URBANA

Goupil G4 85-SX-33 08/05/2017 HIGIENE URBANA

Goupil G4 85-SX-34 08/05/2017 HIGIENE URBANA

Honda Pantheon 55-23-ZX 11/05/2005 HIGIENE URBANA

Nissan Cabstar 33-QU-84 26/01/2016 HIGIENE URBANA

Tennant Green 06-PO-30 23/02/2015 HIGIENE URBANA

Toyota Dyna 95-HB-74 30/12/2008 HIGIENE URBANA

Boschung S2 Varredora AA-53-DH 09/03/2020 HIGIENE URBANA

Iveco Daily 91-ZO-76 10/12/2019 HIGIENE URBANA

Iveco Daily 92-ZO-19 10/12/2019 HIGIENE URBANA

Iveco Daily 92-ZO-27 10/12/2019 HIGIENE URBANA

Goupil G4 46-ZR-96 30/12/2019 HIGIENE URBANA

Goupil G4 46-ZR-25 30/12/2019 HIGIENE URBANA

Honda SH125D 73-ZT-25 28/01/2020 HIGIENE URBANA

Honda SH125D 73-ZT-28 28/01/2020 HIGIENE URBANA

Boschung S2 Varredora AA-01-XM 25/05/2020 HIGIENE URBANA

Renault Clio AA-14-PD 21/04/2020 HIGIENE URBANA

A junta dispõe atualmente de 26 viaturas sendo: 7 do ano de 2020; 5 do ano 2019; 2 do ano 2017; 2 do ano 

2016; 4 do ano 2015; 2 do ano 2014; 1 do ano 2008; 1 do ano 2005; 1 do ano 2003 e 1 do ano 1998.

A manutenção das viaturas é constante, e compreende serviços de manutenção preventiva e corretiva que tem 

vindo a carecer signitivamente, pela justificação evidente do desgaste das mesmas ao longo dos anos.

     CARACTERISTICAS DAS VIATURAS
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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, no período considerado. 

 

EVENTOS 
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CARTAZES E CAMPANHAS 
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CAMPANHAS 

Campanha de sensibilização para o não uso de Bicicletas e trotinetes nos passeios: 

Redes sociais + MUPIS + 200 posters por toda a freguesia 
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REDESIGN PROVISÓRIO DAS FARDAS LIMPEZA URBANA 

 

 

    . 
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FLIFA 

Logotipo, Campanha de divulgação e Decoração espaço FLIFA 
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BRANDING 

Na sequência do re-branding da Freguesia, foram produzidos novos elementos institucionais para 
diversas atividades. 
 
• Equipamento para atividades praia-campo / atividades séniores 

      

        

 

• Placas de identificação de estacionamento, alerta e avisos 

 

• Lonas, e materiais promocionais 
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REBRANDING ASA – ACADEMIA SÉNIOR DE ARROIOS 

 
A Academia Sénior de Arroios, um dos grandes valores da Freguesia, beneficiou também de um 
update de imagem, de modo a melhor refletir os valores e dinâmica dos seus participantes e atividades 
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SITE 

Foi construído e lançado o novo site da Freguesia de Arroios. 

Com uma nova e atual imagem, uma nova arquitetura de conteúdos e agora 100% compatível com 

todos os dispositivos, o novo site permite uma navegação intuitiva e rápida pelos conteúdos. 

  

De modo a manter o 

histórico, a totalidade 

dos conteúdos e 

documentos do antigo 

site foram importados 

para o novo. 
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SOCIAL MEDIA 
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19. FINANÇAS E PATRIMONIO 
 
 
CONTABILIDADE ORÇAMENTAL 
 
A Receita atingiu 62,46%, ou seja, abaixo em 4,20% do seu referencial de 66,66%. 

• A ligeira diferença na Receita, deve-se a alguma sazonalidade de alguns tipos de Receita. 
 
A Despesa atingiu 47,38%, ou seja, abaixo em 19,28% do seu referencial de 66,66%. 

• A Despesa acompanha proporcionalmente o facto ocorrido na Receita, tendo em conta a garantia de um 
saldo prudente de tesouraria. O mesmo deverá em nosso entender estar sempre a sensivelmente 10% 
abaixo da execução da Receita, por forma a garantir os seus compromissos quer para Trabalhadores, 
quer para Empresas e Prestadores de Serviço. 

 
 
CONTABILIDADE FINANCEIRA 
 
No que respeita aos resultados a 31 de agosto de 2022, a Freguesia de Arroios apresentou um Lucro de 
767.124,76€, este resultado positivo tem vindo a ser consolidado ao longo dos meses de 2022, conforme se 
constata. Deve-se sobretudo às melhorias ao nível de gestão e organização interna ocorridas pelo novo executivo, 
contrariando assim os resultados negativos consecutivos dos anos anteriores. 
 
Quanto ao Balanço a 31 de agosto de 2022, regista-se um aumento do património líquido em função do Lucro 
ocorrido, sendo que o mesmo se cifra em 2.084.577,04€. 
 
Os seus Ativos praticamente se encontram inalterados em relação a 2021, devido a não ter existido investimento 
nos primeiros meses deste ano. 
 
A Freguesia de Arroios a 31 de agosto de 2022, cumpriu assim o disposto na LCPA (Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso), não existindo qualquer valor a pagar superior a 90 Dias. 
 

  



 

83 
 

ANEXOS 
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