
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informação Escrita do 

Presidente da Junta de Freguesia à 

Assembleia de Freguesia 
 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia deve entregar, em cada sessão ordinária da Assembleia de 

Freguesia, uma Informação Escrita sobre as atividades da Freguesia. 

 

Assim, importa levar ao conhecimento da Assembleia de Freguesia de Alcântara, na sua Reunião 

Ordinária de 23 de junho de 2022, a referida Informação Escrita, respeitante ao segundo trimestre 

de 2022. 

 

 

Assembleia de Freguesia 

23 de junho de 2022 



Informação Escrita do Presidente 
maio e junho de 2022 

2 

 

 

 

A presente informação escrita reporta ao período compreendido entre maio e junho de 2022.  

Tratando-se de um espaço temporal bastante reduzido, a presente informação não será tão 

extensa quanto algumas das anteriores.  

Decorreu no final de abril a Assembleia de Crianças. Esta sessão, promovida pela Assembleia 

Municipal de Lisboa, contou com a presença de crianças de todas a cidade que tiveram a 

oportunidade de apresentar propostas para cada umas das freguesias de Lisboa. Os 

representantes de Alcântara, a Alice Rodrigues da Escola Francisco de Arruda e o José Maria, da 

Escola Ave-Maria, representaram de forma exemplar as crianças que vivem e estudam em 

Alcântara. 

Maio e junho são habitualmente meses de preparação de algumas das atividades de maior 

dimensão desenvolvidas pela Junta de Freguesia. Neste caso, a Romaria de Santo Amaro e as 

atividades de verão destinadas a crianças e jovens. Os preparativos para estas atividades 

decorrem sem sobressalto sendo de esperar grande afluência em ambas. De salientar que, mais 

uma vez, podemos contar com a disponibilização do estacionamento do Palácio Burnay como 

forma de minimização do condicionamento do estacionamento na zona de implantação da 

Romaria de Santo Amaro.  

Continuam a ser discutidos alguns dos temas que aqui foram trazidos em informações escritas 

anteriores. Decorreu no final de abril a sessão pública de discussão do projeto “Rivarte” que está 

a ser desenvolvido nos antigos terrenos da SIDUL. Adicionalmente está marcada a sessão pública 

de apresentação da expansão da linha de metro de Lisboa a Alcântara no dia 20 de junho. 

No que diz respeito ao Pavilhão da Ajuda, temos a referir a continuação do processo de vacinação 

contra a Covid-19. Está neste momento assegurada a utilização do Pavilhão pela Câmara 

Municipal de Lisboa até ao mês corrente, sendo expectável que este serviço se mantenha pelo 

menos até final do ano. 
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Tem ainda esta Freguesia de saudar algumas das instituições que nesta altura do ano alcançaram 

resultados muito positivos naquilo que são as suas áreas de atuação. Importa assim saudar o 

Atlético Clube de Portugal pelo regresso aos campeonatos nacionais nas modalidades de futsal e 

futebol sénior. 

No mesmo sentido reconhecemos o mérito da Sociedade Filarmónica Alunos Esperança. 

Responsável pela organização da Marcha de Alcântara presenteou a Freguesia e a cidade de 

Lisboa com duas atuações fantásticas que nos valeram o 2º lugar no concurso das Marchas da 

Cidade de Lisboa. 
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Intervenção Social 

Atendimentos Sociais 

Os atendimentos sociais são realizados no espaço da Junta de Freguesia, todas as segundas, 

terças e quintas-feiras, mediante marcação. São acompanhados ao nível da ação social 2930 

pessoas, de um total de 1613 agregados, tendo em conta a regular atualização dos processos, que 

nos permite distinguir processos ativos dos restantes. Encontram-se com processo em histórico, 

449 agregados, que não recorrem ao atendimento social desde 2018, e 553 processos de 

agregados encerrados por falecimento ou alteração de morada de residência.    

No atendimento social é realizada a análise dos rendimentos e despesas dos agregados, de forma 

a dar uma melhor resposta às necessidades, e articulado com Instituições parceiras e recursos da 

comunidade com quem trabalhamos, este trabalho de Comunidade em parceria é crucial para o 

desenvolvimento da freguesia.  

Atualmente mantem-se a articulação próxima com a Santa Casa da Misericórdia a vários níveis e 

com as várias equipas (Equipa de Idosos, Equipa Generalista, Equipas de Apoios às Famílias, 

Equipa de Primeira Vez e Equipa de Serviço de Apoio Domiciliário). Os atendimentos presenciais 

realizados pela Equipa Generalista continuam a decorrer nas instalações da Junta de Freguesia. 

De forma a rentabilizar tempo e diminuir o uso do papel, foram realizadas duas reuniões com a 

empresa freesoft para melhorar a base de dados utilizada. O registo dos atendimentos, assim 

como a introdução de documentos que, ao ser informatizada, mantém um utilizador de cada 

Assistente Social.  

Continua a verificar-se o aumento de sinalizações de situações de idosos isolados, sem rede de 

suporte familiar. Nestes casos, garante-se em parte o agendamento e acompanhamento a 

consultas, bem como, sempre que necessário, o transporte dos mesmos. Esta realidade tem 

implicado o aumento da articulação e encaminhamentos ao nível de Serviço de Apoio 

Domiciliário.  
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Em maio, foi também possível verificar o aumento de pedido de transporte para as vacinas das 

pessoas com mais de 80 anos, originado pela suspensão do serviço gratuito de táxis que 

funcionou até à data da terceira dose da vacina para a COVID-19. 

 

Fundo de Emergência Social 
Os apoios no âmbito do Fundo de Emergência Social estiveram suspensos até à primeira quinzena 

de junho, por inexistência de Contrato de Delegação Delegações de Competências com o 

Município de Lisboa. 

 

Resposta Alimentar  

A articulação entre as várias entidades que prestam apoio a nível alimentar revela-se essencial e 

tem vindo a centrar-se no cruzamento de informação dos apoios concedidos na freguesia, por 

forma a beneficiar o maior número de famílias, face aos recursos existentes no âmbito do Cabaz 

Mensal, Programa alimentar da SCML, Reposta alimentar do Município e Despensa de São Pedro.  

No início da pandemia, a CML criou a resposta alimentar ao nível das refeições confecionadas, 

com entrega às famílias de kits com uma refeição quente, pequeno-almoço e lanche. De janeiro a 

início de fevereiro de 2022, as refeições foram realizadas e fornecidas pelo Centro Cultural e 

Recreativo das Crianças do Cruzeiro e Rio-Seco – CCR. Desde 14 de fevereiro de 2022, o 

fornecimento das refeições é realizado pela entidade Agência Nacional de Intervenção Social - 

Associação Social Nacional - A.S.N. e a entrega realizada pelo Centro Cultural e Recreativo das 

Crianças do Cruzeiro e Rio-Seco – CCR, estando neste momento integradas 90 pessoas.  

 

Emprego – Procura Apoiada e Formação 
O Gabinete de Apoio à Procura Ativa de Emprego mantem o seu funcionamento, através de 

atualização de currículo para todos os residentes que procurem este apoio sendo, na sua maioria, 

acompanhadas as pessoas desempregada que fazem parte de agregados socialmente 

acompanhados. É frequente solicitarmos o currículo, caso esteja já criado, ou agendarmos 
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atendimento convidando a pessoa vir construir ou a atualizar o seu currículo caso não o tenha ou 

esteja já a necessitar de atualizações várias.  

Temos, neste sentido, trabalhado em parceria com a Santa Casa da Misericórdia, identificando 

pessoas em idade ativa que precisam deste apoio, bem como de apoio para integração em 

formação. Atualizada a informação, temos neste momento 33 pessoas que já estão a trabalhar 

desde o início do ano, sendo que provavelmente este número será ainda superior, dada a 

dificuldade que por vezes se verifica em entrar em contacto com os utentes, seja por alteração do 

contacto ou por não atenderem o telefone, sendo que a segunda hipótese muitas vezes significa 

que já se encontram colocados em mercado de trabalho mas não o podemos considerar até 

comunicar com os mesmos. 

Fizemos nova atualização e retirámos da base todos os currículos que não têm os contactos 

atualizados, pelo que, contamos neste momento com um total de 193 currículos de pessoas em 

situação de procura ativa de emprego, residentes na freguesia de Alcântara. A maioria das 

pessoas acompanhadas passaram por processos de desemprego de longa duração, pelo que se 

encontram a trabalhar em simultâneo outras competências, como a reintrodução de rotinas e do 

cumprimento de horários. São acompanhadas cada vez mais pessoas que ficaram afastadas do 

mercado de trabalho, enquanto cuidadoras dos seus pais idosos e que, após o falecimento dos 

mesmos, procuram uma nova oportunidade laboral. Ainda que acompanhemos todas as pessoas 

que nos procurem, estas tendências verificam-se de forma evidente. 

Continuamos a receber as propostas de emprego por parte de Entidades do território, fazendo 

para cada oferta a triagem e confirmação de cada um dos candidatos encaminhados, para cada 

oferta, de acordo com o perfil pretendido. Continuamos a contactar várias empresas de dentro e 

fora da freguesia, com vista ao aumento do número de vagas para colocação, perseguindo um dos 

maiores objetivos do Pelouro, a autonomia dos utentes acompanhados. 

Mantemos a participação na RedEmprega Vale de Alcântara, nomeadamente nas reuniões 

quinzenais dos front office e nos Plenários mensais, bem como na participação de atividades 

propostas no âmbito do seu Plano de Ação. 
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Visitas Domiciliárias e Projeto RADAR 

Sendo as visitas domiciliárias uma ferramenta muito útil na intervenção social para verificação de 

agregados e condições de habitabilidade, são realizadas através de marcação prévia ou surpresa, 

muitas vezes em parceria com as respostas da comunidade.   

No âmbito do Projeto RADAR, realizaram-se seis ações de rua, em estreita articulação com a PSP e 

com a Unidade de Missão da SCML. Estas ações visaram não só alimentar a plataforma, através de 

novas entrevistas, como também a visita de pessoas já integradas, atualizando os seus dados, 

garantindo deste modo, a sua contínua atualização e aferição de necessidades; contactar os 

radares comunitários existentes e angariação de novos (comercio local; coletividades, 

associações), envolvendo-os e sublinhando o seu contributo na deteção de quadros de 

vulnerabilidade; envolver e ativar os recursos locais por forma a propagar a rede comunitária e o 

sentimento de pertença à freguesia, realçando desta forma, a relevância do projeto na 

comunidade.  

Atualmente, a plataforma RADAR conta com 974 entrevistas realizadas a pessoas com 65 e mais 

anos e 153 radares comunitários angariados. De salientar que o Projeto RADAR já se encontra 

representado no Grupo de Trabalho dos idosos na Comissão Social de Freguesia e, estarão 

presentes na Romaria de Santo Amaro de 28 de junho a 3 de julho, com uma banca a divulgar o 

projeto.  

No mês de maio foram efetuadas as seguintes ações de rua: 

• 5 de maio - Rua Luís de Camões; 

• 12 de maio – Bairro Quinta do Cabrinha; 

• 16 de maio - radares comunitários; 

• 27 maio - Calçada da Tapada. 

 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) são instituições oficiais não judiciárias com 

autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr 

termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou 

desenvolvimento integral.  
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A comissão de proteção funciona em modalidade alargada ou restrita. À comissão alargada 

compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo 

para a criança e jovem enquanto à comissão restrita compete intervir nas situações em que uma 

criança ou jovem está em perigo.  

Durante o Mês dos Maus Tratos – abril, foi realizada uma formação para técnicos e professores 

sobre como agir em casos de negligência e maus tratos. Foram realizadas duas sessões (10h-12h e 

16h-20h), que contaram com a presença de 35 técnicos de várias organizações da freguesia. 

A campanha de sensibilização do mês da prevenção dos maus tratos teve início em 19 de abril, no 

Mercado Rosa Agulhas, com a exposição “Serei o que me deres… que seja amor”, com trabalhos 

realizados pelas crianças das escolas da freguesia. 

 

 

 

 

 

VET na Rua  

O projeto Vet na Rua assegura todos os procedimentos médico-veterinários necessários (com 

exceção das esterilizações) realizados por uma equipa constituída por um médico veterinário e 

uma assistente social. Este projeto pretende contribuir para a existência de uma resposta eficaz, 

que consiga colmatar as dificuldades de algumas famílias mais desfavorecidas em cumprir na 

totalidade as disposições legais relativas aos animais de companhia, nomeadamente no que diz 

respeito a ações de profilaxia consideradas obrigatórias. 
No dia 16 de maio foram realizados os atendimentos sociais, assim como os procedimentos 

médico-veterinários no espaço junto ao polidesportivo da Quinta do Cabrinha.  

Face à inexistência de protocolo da Animalife com o Município de Lisboa, no dia 2 de junho fomos 

informados da suspensão dos atendimentos sociais e todas as atividades a ele associadas, 

mantendo-se apenas a continuação dos procedimentos médico-veterinários. 
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Saúde Porta a Porta (SPAP) 
O Envelhecimento da População é um fenómeno observado em todos os países mais 

desenvolvidos, sendo que Portugal não é exceção. 

A esta faixa etária, estão associadas dificuldades sociais e económicas marcadas, bem como de 

acesso aos cuidados de saúde. Com a pandemia da COVID-19, esta realidade tem vindo a agravar, 

principalmente no que concerne ao acesso dos cuidados de saúde primários. 

Assim sendo, o Saúde Porta-a-Porta (SPAP), um projeto de voluntariado da AEFCM, em parceria 

com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML), o Hospital CUF 

Tejo, a Câmara Municipal de Lisboa e Junta de Freguesia de Alcântara, tem como principal 

objetivo combater o isolamento dos idosos da freguesia, e que tem por base o conceito de 

voluntariado universitário médico. 

Numa primeira fase, as técnicas de serviço social da Junta de Freguesia, procederam à 

referenciação da população 65+, com base nos seguintes critérios: grave carência 

socioeconómica, nomeadamente rendimento igual ou inferior aos critérios de Fundo de 

Emergência Social, ausência de suporte familiar/institucional, isolamento, fatores que causem 

impacto nas várias dimensões da qualidade de vida e no estado de saúde da população idosa. 

Foram integrados 12 idosos no Projeto SPAP.  

No decorrer do mês de maio, faleceu um utente que estava integrado no projeto, tendo sido 

substituído por um novo utente. Mantendo-se o número anterior de beneficiários do projeto (12). 

Registou-se ainda uma desistência por motivos de saúde. Será integrado novo utente no mês de 

julho, pois os voluntários encontram-se em período de avaliações e exames.  

Prevê-se que os utentes integrados no projeto tenham acesso a consultas gratuitas de Medicina 

Geral e Familiar e Medicina Interna no Hospital CUF Tejo.  
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Verificando a mais-valia de termos uma avaliação de bem-estar dos idosos beneficiários do 

projeto (antes e depois da intervenção), os especialistas CUF identificaram uma escala (curta) de 

avaliação de bem-estar, para ser aplicada aplicar antes e depois da intervenção do Projeto, 

conforme a imagem. 

 
Ainda no decorrer do acompanhamento dos voluntários aos idosos, em maio foram rececionados 

dois pedidos de consulta de Medicina Interna.  

Devido ao número reduzido de médicos de família na UCSP Alcântara, das situações identificadas, 

apenas uma foi encaminhada para o Hospital da CUF por ausência de médico de família atribuído 

no SNS.  

Pedalar sem Idade (PSI) 
O Pedalar Sem Idade constitui-se como um projeto inovador na 

área da solidariedade social e apoio à 3.ª idade com origens em 

Copenhaga, no ano de 2012, com a denominação “Cycling Without 

Age”, que rapidamente se transformou num movimento 

internacional com presença em 50 países. Tem como principal objetivo diminuir o isolamento e a 

solidão dos idosos e apoiar e criar condições a cidadãos da 3.ª idade em recuperarem o contacto 
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com o exterior e a possibilidade de passearem de bicicleta, trazendo-os para o meio ambiente e 

para a comunidade fora das suas residências e possibilitando o contacto com a natureza, a 

sociedade e o meio envolvente, através de passeios de bicicleta (trishaw) conduzidos por 

voluntários com formação e treino específicos; 

No âmbito do Alcântara Saúde e Vida Ativa inserido no Pelouro do Desporto em estreita 

colaboração com o Pelouro da Intervenção Social, foi estabelecido no final do mês de abril um 

protocolo com o Projeto e desde então temos vindo a desenvolver a atividade com uma 

periodicidade quinzenal.  

O projeto teve o seu início no dia 6 de maio. Até ao momento foram realizados 6 passeios, 

totalmente gratuitos e com a duração de 30 (trinta) a 60 (sessenta) minutos, que são oferecidos 

aos seniores e/ou pessoas com mobilidade reduzida, em situações de isolamento não desejado e 

solidão, que não se encontrem institucionalizados. 

 

Este projeto prevê igualmente a angariação de voluntários que sejam residentes em Alcântara, 

para realizarem os passeios com os seniores referenciados pelo departamento da Intervenção 

Social. Estes voluntários passarão por uma formação promovida pelo próprio projeto.  

 

 

Estágios 
Até junho foram acolhidos 4 estágios da licenciatura em Serviço Social, nomeadamente: 

- 1 Estagiária do ISCTE, 1º ano, num total de 5H; 

- 1 Estagiária do ISCTE, 2º ano, num total de 300H; 

- 2 Estagiárias do ISCSP, 2º ano, num total de 480H. 
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Reuniões com Parceiros 

20/05/2022 –  Reunião de parceiros, nomeadamente SCML, AIEPS, Crescer, PSP, Hosp. Egas 

Moniz e Cáritas.  

24/05/2022 –  Reunião com o Grupo Jerónimo Martins, no âmbito do desperdício alimentar.  

31/05/2022 –  Reunião de plenário da Redemprega Vale de Alcântara. 

07/06/2022 –  Reunião dos front offices da Redemprega Vale de Alcântara 

 

Cabeleireiro Social  

No mês de maio, a cabeleireira fez atendimentos no salão e ao domicílio, quando os casos se 

justificam. O cabeleireiro contou com 72 utilizações em todos os seus serviços, tendo, neste 

momento, 80 cartões ativos.  

 

IRS 

A Junta de Freguesia disponibilizou gratuitamente entre abril a junho o apoio na entrega de IRS 

eletrónico a pensionistas da freguesia, tendo sido apoiados 75 fregueses. 
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Comissão Social de Freguesia  

O Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Alcântara participou em maio na reunião 

Plenária do Conselho Local de Ação Social de Lisboa, onde foi apresentada a Vereadora Direitos 

Humanos e Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Dra. Laurinda Alves, que introduziu aos 

presentes o Plano Estratégico para 2022/2023, sem alterações face aos anos transatos.  

No dia 11 de maio realizou-se a Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia, onde foram 

discutidos os planos de intervenção local ao nível das crianças, idosos e comunidade. Foi 

abordado o descontentamento sentido pela grande maioria dos parceiros face à atuação da 

Câmara Municipal de Lisboa, considerando que o executivo camarário se tem revelado pouco 

colaborativo com as instituições da freguesia, sentimento transmitido à Assessora da Vereadora 

Laurinda Alves, presente no encontro.  

As instituições têm demonstrado a insatisfação sentida ao nível dos despedimentos que têm feito, 

dos sobre esforços que tem tomado para manter a subsistência das suas instituições e dos 

projectos que têm sido negados pela Câmara Municipal de Lisboa sem aparente fundamento.  

Ainda dentro deste ponto, no dia 1 de junho, o Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia 

recebeu no Vale de Alcântara a visita da Secretária de Estado para a Igualdade e Migrações, Dra. 

Isabel Almeida Rodrigues, numa iniciativa dos parceiros sediados no território, para celebrar o Dia 

da Criança.  

 

Parcerias Locais 

Programa BIP/ZIP 

Nos últimos meses foram lançadas formalmente duas candidaturas, ainda a depender dos 

resultados preliminares do dia 24 de junho.  

Ambos os projetos visam desenvolver os territórios 3 e 51, Quinta do Cabrinha e Alvito Velho, 

respectivamente. O primeiro, promovido pelo Projecto Alkantara, o segundo promovido pelo CCR 

CCR e FAOA.  
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O Projecto Alkantara, com o COMunidade Viva, pretende devolver ao bairro um centro cívico e 

uma assembleia de moradores do Bairro Quinta do Cabrinha, onde estes possam expor as 

maiores dificuldades sentidas na sua comunidade. O objectivo será melhorar a coesão inter 

geracional e as competências profissionais assim como, o envolvimento das Comissões de 

Moradores, numa perspetiva para a sua formalização e a sustentabilidade das mesmas. 

Já o projecto promovido pelo CCR e FAOA, Ajuda de Artistas 22-25, visa direcionar todos os 

destinatários para a formação dotando-os de competências que os prepara para um maior foco 

de autoemprego e para a aprendizagem de novas formas de divulgação e comercialização dos 

produtos/serviços, diminuindo o desemprego nestes ofícios já tão deficitários de ofertas. A 

formação será assegurada por uma associação de referência, dotando os formandos de 

competências de qualidade na área de artes e ofícios 

 

Loja Social de Alcântara 

A Loja Social de Alcântara não dispõe atualmente de um horário de atendimento ao público, por 

impossibilidade da entidade co-gestora, a Arvore da Montanha Associação. 

São encaminhados para esta resposta os agregados familiares que necessitem de vestuário, 

calçado ou outros bens (como por exemplo, mobiliário e eletrodomésticos essenciais). Os 

agendamentos e atendimento no local são da responsabilidade dos técnicos da ação social da 

Junta de Freguesia. Os agregados familiares podem visitar a loja num horário ajustado às suas 

dinâmicas laborais e familiares. Nestes dois meses contabilizamos 11 agregados beneficiários 

desta resposta. 

O atraso da Câmara Municipal de Lisboa relativamente aos CDC, poderá colocar em causa a 

manutenção desta resposta, uma vez que a loja não tem qualquer receita e a autarquia tem 

assumido todas as despesas fixas. 

 

Balneário Público de Alcântara 

O Balneário Público de Alcântara, manteve-se em funcionamento de quarta a domingo entre as 

7H30 e as 12H00 (à exceção do mês de agosto, que funciona – habitualmente – de segunda a 
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sexta). No âmbito da parceria com o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica, 

continuam a ser realizadas as consultas de enfermagem à população de Lisboa em situação de 

maior vulnerabilidade, todas as quartas-feiras, no período entre as 09H00 e as 11H00. Também 

no âmbito desta parceria, no dia 18 de maio, o Balneário recebeu a visita de duas investigadoras 

da Universidade de Amesterdão. Quanto aos números utilizações, foram registados 3623 banhos, 

entre janeiro e maio.  
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Habitação 
 

Programa de Apoio a Pequenas Obras em 

Habitação 
 

No âmbito do Pelouro da Habitação contam-se, até ao dia 3 de junho de 2022, 14 processos 

relativos a pedidos de apoio na realização de pequenas obras em habitação. 

Segue-se o quadro síntese da natureza dos processos e das suas fases como sendo, a 

apreciação/acompanhamento, as adjudicações em curso e as obras executadas. 

 

 JF Alcântara C.M. Lisboa GEBALIS Total 

Processos 14 0 0 14 

Em apreciação/ acompanhamento 11 0 0 11 

Propostas a Adjudicação 0 0 0 0 

Trabalhos em Execução 0 0 0 0 

Trabalhos Executados 3 0 0 3 

 

Dos 14 processos registados que deram entrada na Junta de Freguesia de Alcântara, 11 

encontram-se em apreciação. Dos 14 processos registados durante o período anteriormente 

mencionado, 3 encontram-se executados. 

No Universo de 14 processos temos que 78.6% se encontram em apreciação e 21.4% se 

encontram executados.  

Estes 14 atendimentos têm contextos diversificados quer pela natureza da solicitação por parte 

dos visados quer pelo enquadramento técnico que lhe foi dado. Passam a descrever-se os casos 

mais frequentes: 
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Passam a descrever-se os casos mais frequentes: 

• Envio ao senhorio, em carta registada com aviso de receção, de relatório dando conta da 

necessidade de realização de obra/reparação, elaborado na sequência de visita ao local;  

• Envio à Câmara Municipal de Lisboa, em carta registada com aviso de receção, de relatório 

dando conta de situações de habitação graves com necessidade de resolução urgente;    

• Envio de relatório à Gebalis, dando nota das situações recebidas e apelando à rápida e 

melhor resolução; 

• Informação e esclarecimento a proprietários de imóveis, de Programas de apoio à 

Reabilitação Urbana e, encaminhamento às entidades competentes, nomeadamente, 

Câmara Municipal de Lisboa, Instituto da Habitação e da reabilitação Urbana (IRHU), 

Sociedade de Reabilitação Urbana – Lisboa Ocidental (SRU); 

• Enquadramento no Programa de Apoio a Pequenas Obras em Habitação, iniciativa da Junta 

de Freguesia de Alcântara; 

• Apoio na procura no mercado imobiliário, de arrendamento de nova habitação; 

• Apoio na obtenção de informação e realização de candidatura no âmbito do Programa de 

Renda Convencionada – Câmara Municipal de Lisboa.  

• Apoio na inscrição a candidaturas no âmbito da habitação, de iniciativa da Câmara 

Municipal de Lisboa (Habitação Social, Renda Convencionada…); 

• Apoio na obtenção de informação e realização de candidatura no âmbito do Programa SMA 

– Subsídio Municipal ao Arrendamento; 

• Apoio na obtenção de informação e realização de candidatura no âmbito do Programa 

Porta 65 – Arrendamento Jovem. 

• Encaminhamento para a Associação de Inquilinos Lisbonense de casos relativos a 

atualização de rendas habitacionais; 

• Encaminhamento para o atendimento jurídico na junta de Freguesia de Alcântara de 

situações de conflito de interesses entre inquilinos/inquilinos e inquilinos/proprietários; 

• Encaminhamento para o atendimento de Apoio Social na Junta de Freguesia de Alcântara 

de situações de carência; 
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• Encaminhamento à Proteção Civil de casos graves de habitações e prédios em ruína com 

risco iminente de queda; 

• Encaminhamento ao Delegado de Saúde de casos de insalubridade em habitações e 

prédios; 

• Encaminhamento ao Gabinete de Higiene e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa de 

pedidos de desbaratização/desratização, na sequência de visita ao local. 
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Espaço Público 
 

A presente informação escrita do pelouro do Espaço Público apresenta dados correspondentes 

aos meses de maio e junho de 2022, sendo que à data não existem todos os dados referentes ao 

mês de junho. 

Todos os procedimentos de higiene tanto na atividade desenvolvida por cada funcionário como 

na utilização dos espaços comuns das instalações do posto de limpeza foram revistos e adaptados 

às exigências da DGS no combate a esta Pandemia.  

Em todo este processo a flexibilidade que já existia nesta equipa, e a disponibilidade de cada um 

destes funcionários, relativamente à panóplia de atividades que desenvolve facilitou a 

implementação das regras que se mantêm com rigoroso controlo de cumprimento. 

A nova organização da equipa foi sendo otimizada ao longo do último ano prevendo que irá 

manter-se durante o ano de 2022. 

Foi desde o início do estado de emergência, e manter-se-á enquanto todo o risco pandémico do 

COVID19 se prolongar, um dos principais focos de preocupação deste executivo a salubridade 

máxima do espaço público investindo sempre em primeiro lugar na garantia da recolha de 

resíduos (papeleiras e limpeza de envolvente de ecopontos e eco-ilhas) e higienização e 

desinfeção dos equipamentos diversos que cabem nas suas competências. 

A equipa técnica que acompanha as obras (da CML ou em delegação de competências) ou nos 

equipamentos sob gestão da Junta e os processos de licenciamento encontra-se em plena 

atividade. 

 

Registo e resolução de ocorrências  
Para o registo das ocorrências e gestão das mesmas está a ser adotado maioritariamente a 

plataforma “Na Minha Rua” (LXI/GOPI (http://lxi2.cm-lisboa.pt)), em todas ocorrências que são 

reportadas, permitindo o acompanhamento da evolução/ resolução da ocorrência por parte do 

munícipe, da Câmara Municipal e dos próprios técnicos da Junta. 

 

http://lxi2.cm-lisboa.pt)/
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Os registos tratados da forma anteriormente descrita dão entrada nos serviços da seguinte forma:  

1) Sinalização das ocorrências no terreno através de levantamentos periódicos e/ou por 

comunicação por parte dos munícipes de forma presencial, por telefone ou ainda pelos 

restantes meios institucionais de comunicação com a Junta (e-mail; site, WhatsApp e página de 

Facebook); 

2)  Registo interno das ocorrências na plataforma “Na Minha Rua” LXI/GOPI, 19 situações;  

3)  Registo externo das ocorrências na plataforma “Na Minha Rua” LXI/GOPI 351 situações.  

 

Foram registadas um total de 370 ocorrências na freguesia, das quais 18, tinham intervenção da 

competência da Junta de Freguesia. A Junta resolveu neste trimestre até ao dia 3 de junho 92% 

das ocorrências cuja correção era da sua competência.  

 

As ocorrências estão distribuídas da seguinte forma por atividade: 

 

 

Os registos que se descrevem na presente informação escrita apresentam valores entre o dia 1 de 

janeiro e o dia 31 de março. 

A continuidade do cenário de pandemia em que decorreu este trimestre já não condicionou a 

resposta da junta na resolução das ocorrências tendo as taxas de resolução voltado a refletir a 

normal performance uma vez que está já normalizada a resposta da equipa. 
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Das ocorrências registadas na plataforma acompanhamos de perto aquelas situações que embora 

sejam da responsabilidade da CML consideramos serem especialmente importantes para os 

nossos fregueses. 

Serão ainda referidas e descritas algumas situações, iniciativas e projetos levados a cabo por esta 

Junta, no âmbito do pelouro em questão. 

No âmbito dos registos efetuados na plataforma “Na Minha Rua” e dos resultantes da fiscalização 

interna desta junta são executados constantes trabalhos de correção/manutenção no espaço 

público cujo detalhe dos meses de janeiro a março é o que se passa a descrever por atividade: 

 

Pavimentos pedonais: manutenção e reparação 
Nestes meses de maio e junho de 2022 as intervenções de reparação no espaço público mantém a 

normalidade de resposta, no entanto de momento não existem dados referentes ao mês de 

junho. 
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Calcetamentos 

Mês de Execução N.º Intervenções Áreas /m2 

maio 11 5,45 

 

 

 

Pilaretes e frades 

 

 

Sinalização vertical e horizontal: reparação e 
conservação 
Nestes meses não existiu a necessidade de repintura ou novas pinturas de sinalização horizontal, 

existindo apenas alguns dados referentes a sinalização vertical de trabalhos efectuados no 

passado mês de abril. 

 

 

 

Meses Colocação Reparação Retirada TOTAIS 

maio 1 5 0 6 
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Deservagem de passeios e terrenos municipais 
As equipas foram reorganizadas tendo neste primeiro trimestre dado seguimento à deservagem 

dos arruamentos, que neste intervalo apresentavam uma grande densidade de infestantes e que 

em muitos locais necessitaram de mais o que uma intervenção neste período. 

Uma vez que esta atividade provoca o levantar de poeiras, esta foi acrescida de cuidados de 

proteção para a população e trabalhadores de junta. Por este facto houve uma seleção cuidada de 

locais e horários onde se tem vindo a intervir.  

 

 

 

 

 

Mês de Execução 
Deservagem em 

arruamentos 

Aplicação 

Desinfestante 
Higienização 

maio 51 0 0 

   

   

Para além destas actividades a equipa da Higiene Urbana efetua outras reparações/ obras nos 

edifícios sob gestão da Junta. Foi feito o acompanhamento das situações reclamadas em 

equipamentos e outras instalações e a respetiva reparação procurando fazer investimento na 

melhoria de algumas destas instalações.  
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Para além das ações de conservação e manutenção do espaço público, levadas a cabo pela Junta 

de Freguesia, identificadas e evidenciadas nas tabelas acima, tiveram ainda lugar as habituais 

diligências junto dos serviços da Câmara Municipal de Lisboa. Assim, apresentam-se as seguintes 

informações:  

 

Rede viária: pavimento betuminoso, pavimento 
granítico - manutenção, reparação e 
substituição 
Registamos o decorrer da obra de requalificação do espaço público do Largo do Rio Seco no 

âmbito do programa da CML de “Uma Praça em cada Bairro”. Esta intervenção que é 

maioritariamente em território da freguesia vizinha, a Ajuda, abrangerá o da freguesia de 

Alcântara o início da Rua Diogo Cão, Rua Aliança Operária / Travessa do Giestal, e a Rua Dom João 

de Castro. Irá criar “passeios mais confortáveis, mais árvores e zonas de lazer, maior 

acessibilidade e segurança para peões, e reordenamento do estacionamento  

 

Outras intervenções: obras em espaço público 

Neste período tem a junta estado a promover em conjunto com a CML a elaboração de projetos 

para intervenção em espaço público. Estes processos irão decorrer no âmbito das delegações de 

competências que a junta tem vindo a assumir.  

Está a entrar na fase final a requalificação da rua dos Lusíadas no troço entre a rua Luis de Camões 

e a Rua Padre Adriano Botelho que se encontra. 

O Projeto da Capela de Santo Amaro está já em fase de revisão do projeto de execução, foram 

realizadas sondagens de prospeção de patologias. Mais um passo tomado com muita prudência 

respeitando sempre o seu grande valor patrimonial. 

Em fase de projeto acompanhamos a CML no estudo de uma intervenção no troço da Rua Jau 

junto à Calçada da Tapada com vista a reduzir o risco do cruzamento entre estas ruas e ordenar o 

estacionamento.  
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Também em estudo está a transformação de alguns espaços verdes na freguesia como o existente 

junto à rua do Alvito. 

Continuamos a aguardar a resposta da CML quanto à adoção das mesmas medidas de acalmia de 

trânsito na Travessa do Giestal; no cruzamento entre a Rua da Cozinha Económica, o Largo das 

Fontaínhas e a Rua Rodrigues Faria; e na Rua Vieira da Natividade no sentido ascendente antes da 

passagem de peões. 

Aguarda-se ainda data da CML para as intervenções de correção da entrada na Rua da Cozinha 

Económica, Rua de Cascais e Rua da Junqueira. Na primeira para dar resposta à alteração do 

sentido de trânsito na Rua da Cozinha Económica retirando o sinal luminoso e reformulando o 

arranque da rua e do estacionamento do largo, na entrada da rua de Cascais melhorando o acesso 

ao condomínio e estacionamento do Pingo Doce, na terceira a requalificação do pavimento e 

redesenho de passeios com ordenamento de estacionamento e na última a execução de recortes 

de estacionamento de forma a regrar o estacionamento desregrado sobre o passeio.  

 

Iluminação pública: solicitações, manutenções, 
reparações 
Reportou-se junto da Câmara Municipal 11 ocorrências respeitantes a anomalias em iluminação 

pública que para além de se ter registado na plataforma, se tem vindo a acompanhar a resolução. 

Estas ocorrências referem-se a um ou mais candeeiros apagados, sendo as intervenções 

referentes na sua generalidade a: avaria na lâmpada do candeeiro (apagada, intermitente, etc.); 

bairro/arruamento/área às escuras – colocação de equipamentos; luminária, lanternas e 

projetores em risco de queda/ ou mesmo caídos, e monumento/fonte/lago com falhas na 

iluminação.  

 

 

 

 

 

 



Informação Escrita do Presidente 
maio e junho de 2022 

27 

 

 

Ambiente e Espaços Verdes 
 

No que toca aos espaços verdes da Freguesia, têm sido continuados os habituais procedimentos 

de manutenção, de limpeza e varredura, assim como tomadas as devidas ações de conservação – 

corte, rega manual e podas com alguns ajustes em função da época do ano. Uma vez que as 

chuvas retomaram a equipa deixou de fazer rega manual. 

A Junta recorreu à intervenção de terceiros para algumas intervenções pontuais nos espaços 

verdes nomeadamente no âmbito do controlo da Processionária -Lagarta do Pinheiro na Travessa 

do Giestal e Escola Francisco Arruda, e à data na poda cuidada das espécies arbóreas da Rua Luis 

de Camões uma vez que foi identificado esta necessidade num relatório solicitado a entidade 

competente com o objetivo de intervir cirurgicamente nesta espécie que é um património verde 

da freguesia de Alcântara. 

A Junta procedeu à intervenção em alguns sistemas de rega já muito degradados e/ou com fugas 

tendo-se agravado neste período o vandalismo tanto nestes sistemas como nos jardins com danos 

em arbustos e relvados, como no Jardim Avelar Brotero. 

No entanto em alguns locais como nos canteiros da Capela de Santo Amaro e Pavilhão da Ajuda 

procedeu-se à recuperação de espécies arbóreas com sucesso. 

Juntamos quadro com a descrição das atividades desenvolvidas pela Junta. 

Mês Poda Abate 
Rega de 

árvores 
Rega de vasos 

Deservagem 

de terreno 

Corte de 

Relva 

maio 4 0 86 19 3 4 

 

Não obstante o empenho da equipa dos espaços verdes na manutenção dos jardins regista-se em 

especial no Jardim Avelar Brotero a falta de respeito pelos canteiros dos jardins levam a que haja 

constantemente arbustos e outras plantas danificadas agravado neste período. 
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Limpeza Urbana 
 

Nestes meses de maio e junho efetuaram-se trabalhos de lavagem de via pública e procedeu-se a 

uma cuidada varredura e recolha de resíduos em papeleiras e em volta destas, e noutros locais 

desapropriados. 

Em sequência de celebração de Contrato lnter-administrativo de Cooperação entre o Município 

de Lisboa e a Freguesia de Alcântara para a otimização da utilização de infraestruturas e recursos 

ao nível da higiene urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos, e da delegação 

de competências estabelecida com a Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do reforço da 

remoção de resíduos junto a Ecopontos e Vidrões, a Junta de Freguesia de Alcântara tem vindo 

sempre a cumprir o compromisso assumido registando as necessidades que verifica ao longo cada 

mês e trimestre. 

A Junta de freguesia, para além do que foi identificado pela CML, procedeu a um levantamento 

dos locais que correspondiam à descrição apresentada na delegação de competências estando 

esta em constante atualização para melhor responder ao objetivo em causa. 

As atividades desenvolvidas pelo serviço de Limpeza e Higiene Urbana foram alteradas tendo em 

conta as condições de contingência da pandemia e a sua quantificação nos dois primeiros 

trimestres do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 
 Maio-Junho 

 

Varredura Manual 427 

Deservagem 51 

Limpeza de Sargetas                 0 

Varredora Mecânica 4 

Lavagem 14 

Escola Raul Lino 5 

Capela 4 
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Nos locais que apresentavam questões de salubridade mais críticos como Rua da Junqueira, Rua 

Quinta do Jacinto, pátios do bairro da Quinta do Cabrinha, Rua Fabrica da Pólvora, Bairro do 

Alvito e Av. da Índia, escadinhas da rua de Alcântara, junto ao Pingo doce e Rua Academia de 

Santo Amaro foram mantidas as ações de limpeza e higienização.  

Esta equipa para além da varredura procede também à recolha de alguns resíduos pontuais, 

sinalização de situações anómalas para acionamento de meios adicionais e despejo de papeleiras 

que nesta fase aumentou em quantidade e no período de horário em que é depositado.  

A Junta assumiu esta nova competência de limpeza e recolha de resíduos junto a eco-ilhas e 

vidrões, embora em pouco tenha mudado as rotinas já adotadas pelos serviços visto que esta 

tarefa era já uma preocupação constante do executivo. Registamos neste período um acréscimo 

por parte de fregueses de colocação indevida de resíduos indiferenciados não só junto a eco-

pontos mas também junto a papeleiras, árvores ou recantos na via pública que denotam uma 

falta de cumprimento das regras de salubridade por parte dos fregueses que são hoje de tanta 

importância. 

A recolha de resíduos junto a Vidrões e Ecopontos neste período foi efetuada em alguns casos, e 

quando se verifica necessário, mais do que duas ou mesmo três vezes por dia. 

 

Mês Ecopontos Vidrões 

maio 208 572 

 

Foram instalados pontos de recolha de óleo usado ao longo da freguesia para reforço da rede de 

recolha e com incentivos para os utilizadores dos mesmos. 

No seguimento de reclamações à CML por parte desta junta relativamente à constante 

acumulação de cartão junto a eco-ilhas de cartão, nomeadamente Largo do Calvário e Rua Luís de 

Camões, a CML em conjunto com a junta implementou nos locais mais críticos um circuito 

adicional de recolha de cartão só para o comércio local, os maiores produtores.  

Em conjunto com a CML fazemos pontualmente ações de sensibilização na rua, com a presença 

de pessoal identificado na fiscalização dos dejetos caninos. Nestes meses, verificou-se um 
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agravamento dos locais em que os donos dos animais falham com o seu dever cívico de manter a 

salubridade do espaço público. 

Neste período a junta acompanhou a intensificação da CML nas ações de controlo de pragas 

nomeadamente desratização em toda a freguesia que foi efetuada por duas vezes, e a limpeza de 

grafitis em alguns pontos da freguesia.  
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Licenciamento Zero 
 

O processo de “licenciamento zero” foi atribuído à junta de freguesia de Alcântara no conjunto de 

competências delegadas pela CML. É um processo que está já integrado na estrutura da equipa na 

junta estando sempre em análise com vista a dar a resposta adequada.  

Nos meses de janeiro a março de 2022 procedeu-se à renovação da grande maioria das entidades, 

pelo que nos restantes meses registámos entradas pontuais de novas entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Junta continua a apostar numa política de sensibilização para o cumprimento das regras de 

ocupação da via pública e licenciamento, tendo em vista a melhoria do espaço público.  

No âmbito da mobilidade no seguimento da implementação da carreira de bairro da Carris 73B a 

Junta reformulou a carreira do Azulinho de forma a complementar a carreira de bairro servindo 

acesso a serviços que esta não abrange, nomeadamente o acesso à Piscina do Alvito e à Unidade 

de Saúde Familiar Descobertas. Como estímulo à utilização da bicicleta e outros meios de 

deslocação alternativos tem estado a CML a estudar a implementação de uma ciclovia que 

atravesse a freguesia estando a junta acompanhar este processo. 

A junta tem vindo a registar o aumento da utilização de motociclos como meio de transporte de 

fregueses e cidadãos que vivem a freguesia durante o dia. O estacionamento destes veículos está 

a ser, a maior parte das vezes, em cima de passeios criando grandes constrangimentos aos peões 

e pessoas de mobilidade reduzida.  

 

 

Licenciamento Zero Entidades renovadas Entidades novas 
Total entidades do 

mês 

maio 7 2 9 

junho - 1 0 
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Iniciou-se um trabalho de levantamento dos locais críticos para faseadamente e por prioridades 

se avançar com a implementação de bolsas específicas para estacionamento. Foram identificados 

locais para localizar bolsas de estacionamento de motas na envolvente estando a junta a aguardar 

posição da CML. 

O Espaço Público, a Mobilidade, o Ambiente e Espaços Verdes, são áreas que influenciam o dia-a-

dia da população de Alcântara. Por isso, a Junta de Freguesia tem atuado de forma diligente, 

célere, em proximidade e parceria com as várias entidades públicas e privadas, da freguesia e fora 

desta, a fim de tornar Alcântara uma freguesia segura, ainda melhor para viver, trabalhar e 

estudar. 
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Educação 
 

As atividades desenvolvidas neste período continuam condicionadas pelas ações e medidas 

implementadas em resposta ao ainda contexto de pandemia que se vive.  

Neste âmbito, e considerando todas as normas e orientações da DGS para o funcionamento das 

escolas, as equipas continuam a adaptar os procedimentos, nomeadamente os que visam a 

prevenção e controlo da transmissão da Covid-19, através da manutenção das condições de 

segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e ensino, atuando sempre em 

conformidade com a multiplicidade de necessidades próprias deste contexto. 

Salienta-se que o trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia junto da comunidade escolar 

enquadra-se numa série de responsabilidades partilhadas entre os diversos intervenientes, 

mantendo uma articulação e contacto permanente com as entidades envolvidas, nomeadamente 

as direções dos agrupamentos e das escolas e o departamento de educação da CML. 

 

Componente de Apoio à Família – CAF e AAAF 

A Componente de Apoio à Família (CAF) resulta de um acordo tripartido entre a Câmara Municipal 

de Lisboa, o Agrupamento de Escolas Francisco Arruda e a Junta de Freguesia de Alcântara.  

Trata-se de uma resposta social às crianças e às famílias, prevista nas disposições legais em vigor 

que engloba uma componente para a educação pré-escolar e outra para o 1º ciclo do ensino 

básico nas Escolas EB Santo Amaro e EB Raul Lino, em funcionamento entre 01 de setembro e 31 

de julho.  

O plano de atividades prevê a dinamização dos “tempos livres” através do desenvolvimento de 

atividades diversificadas de carácter lúdico, expressão plástica, desportiva e musical, entre outras, 

que pressupõem que cada criança possa usufruir de uma maior sociabilização que vão de 

encontro ao seu desenvolvimento, e que decorrem durante o período escolar nos seguintes 

horários: 
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As atividades realizadas anualmente, distribuídas pelas várias tipologias contam com jogos 

didáticos, de tabuleiro, associação, dança, brincadeira livre e visionamento de filmes e leitura de 

conto. 

Face aos condicionamentos da pandemia, as escolas reorganizaram todos os seus espaços sendo 

garantidas todas as condições necessárias e aplicadas todas as medidas preventivas 

recomendadas para o seu funcionamento.  

Assim, são privilegiadas todas as atividades possíveis de decorrer no exterior (nos pátios, 

logradouros, jardins), sempre em regime rotativo dos grupos existentes, evitando o contacto 

entre as crianças dos vários grupos. Privilegiamos a utilização das salas mais amplas e arejadas. As 

atividades são desenvolvidas em pequenos grupos ou mesmo individualmente, sempre que 

possível. Atividades como a leitura de histórias, expressão plástica, pintura, com utilização de 

materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, 

apresentam maior risco de contaminação.  

Verificou-se a necessidade de reforçar a equipa com mais recursos humanos por forma a manter 

o distanciamento entre os vários grupos dando todo o apoio necessário às atividades. 

Frequência CAF/AAAF – Ano letivo 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Antecipação Crianças do Pré-escolar e do 1.º Ciclo  Das 8h00 às 9h00 

 

Prolongamento 

 

Crianças do Pré-escolar 

Das 15h30 às 17h00 

Das 17h00 às 19h00 

Crianças do 1º Ciclo Das 17h00 às 19h00 

Interrupções Letivas Crianças do Pré-escolar e do 1º Ciclo Das 8h00 às 19h00 

 EB/ JI Santo Amaro EB / JI Raul Lino 

 1º Ciclo JI Total 1º Ciclo JI Total 

Maio  103 48 151 75 39 114 

Junho 102 48 150 72 38 110 
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Em junho decorrem as inscrições para a Interrupção letiva de julho. 

Foram assinaladas várias datas comemorativas, tais como: Dia da Mãe, dia dos irmãos, Dia 

Mundial da Prevenção rodoviária, dia da espiga, entre outras: 

 

 

 

 

Foram realizadas mensalmente as reuniões de equipa, em articulação com os coordenadores de 

ambas as CAF e a Junta de Freguesia, de forma a: 

• Avaliar as atividades desenvolvidas durante a interrupção letiva da Páscoa e respetiva 

avaliação; 

• Identificar os constrangimentos sentidos, e propostas para resolução dos mesmos;  

• Atualização das listas de presenças, levantamento de necessidades de material para as 

atividades a desenvolver;  

• Planeamento das atividades para a interrupção letiva de Julho; 

• Atualização dos Planos de Contingência sempre que se justifica; 

• Verificação dos procedimentos de atuação em caso de suspeita de Covid-19; 

• Monitorização da situação de casos Covid-19: 

 

 

Apoio às Escolas 

A Junta de Freguesia de Alcântara continua a apoiar as escolas e a realizar pequenas reparações 

no decorrer do ano letivo através:  

• Limpeza e manutenção dos pátios e espaços exteriores; 

• Acompanhamento e monitorização dos casos suspeitos de Covid-19 e fornecimento 

de dados referentes a esses casos; 

• Substituição de lâmpadas fluorescentes e reparação de tomadas elétricas; 
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• Substituição de vidros; 

• Substituição de autoclismos, torneiras, troca de canhões e fixação, fechaduras e 

puxadores de portas. 

 

 

Eventos e Iniciativas 

Comissão Social de Freguesia- Grupo de crianças e jovens, foi realizada no dia 04 de maio a 

reunião, onde foi feito o balanço das atividades realizadas e a preparação para os próximos 

meses.  

Dia 17 de Maio, participámos como júri, no concurso de música de Camara da Escola Profissional 

da Metropolitana, no âmbito do protocolo estabelecido com esta escola. 

Inscrições para monitores, entre os dias 12 e 20 de maio estiveram abertas as inscrições para 

monitores para acompanhar as atividades de verão durante o mês de julho. Foram realizadas 

entrevistas de seleção aos candidatos. 

Atividades de verão, recebemos entre os dias 19 a 25 de maio, as inscrições para as atividades de 

verão para crianças dos 06 aos 14 anos que residam e estudam na nossa freguesia. As atividades 

vão decorrer no mês de julho, e o programa estará dividido em dois turnos, de 04 a 15 de julho e 

de 18 a 29 de julho. 

Dia 31 de Maio, realizou-se a primeira Assembleia de Crianças, no Fórum Lisboa. As crianças 

eleitas como representantes da freguesia de Alcântara, das escolas Francisco Arruda e Avé Maria, 

tomaram posse e puderam apresentar as suas propostas e ideias para a freguesia e para a cidade, 

num evento que contou com a presença de representantes de toda a cidade. Estiveram a 

acompanhar a sessão, pais, professores e restantes crianças. 

Dia Mundial da Criança. Realizou-se no dia 01 de junho, em colaboração com as escolas públicas e 

privadas do 1º ciclo da freguesia, atividades desportivas, lúdicas, muita música e dança. Foram 

colocados insufláveis em todas as escolas durante todo o dia para as crianças do Jardim-de-

infância e 1º ciclo. 

 Foi estabelecida uma parceria com a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 

Secundária Rainha D. Amélia, na promoção e divulgação de diversas ações junto da comunidade 
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escolar, foi realizada uma apresentação dos alunos de teatro no Salão da Junta de Freguesia no 

dia 04 de junho. 

Tronos de Santo António. As AAAF/CAF Raul Lino e Santo Amaro, participaram na realização dos 

tronos de Santo António, uma iniciativa do Museu de Lisboa- Santo António e Egeac. Os tronos 

estarão em exposição durante todo o mês de junho na Junta de Freguesia. 

 

Atividades e acompanhamento diverso 

A Junta de Freguesia mantém a representação nos Conselhos Gerais do Agrupamento de escolas 

Francisco Arruda; Escola Secundária Fonseca Benevides e Escola Secundária Rainha D. Amélia, 

reunindo mensalmente nas reuniões. 

Fizemos parte da Comissão especializada do Conselho Geral da ESFB, que tratou do processo da 

avaliação e eleição da direção da escola. 
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Envelhecimento Ativo 

UAS – Universidade de Alcântara Sénior 

No período dos últimos dois meses (maio e junho´22), as aulas da UAS decorreram com 

normalidade, em regime presencial, conforme os meses anteriores.  

 

Paralelamente às aulas, realizaram-se as seguintes atividades culturais nos meses de maio e 

junho:  

• Visita a uma garagem privada de um colecionador de carros de corrida, em Alcântara, no 

âmbito da disciplina de Vidas e Memórias de Alcântara (a 12 de maio). Nesta garagem 

encontra-se o primeiro carro de corridas da marca FORD fabricado em Portugal e que correu 

na Fórmula 1 no antigo Circuito de Monsanto;  

• Visita às exposições do João Pimenta Gomes e “Travesser la Nuit” no MAAT, pelos alunos de 

pintura (a 13 de maio). Esta atividade enquadrou-se no âmbito da visita e conversa do 

primeiro artista numa das aulas de pintura, no passado mês de março;  

• Sextas Sénior: Apresentação do livro "Não Percas o Comboio", da autora Alexandra Sousa, na 

Sala Maia Rebelo (a 13 de maio);  

• Passeio a Pombal, organizada pelo Prof. Ernesto Jana (a 14 de maio);   

• Viagem aos Açores, organizada pelo Prof. João Sanches (de 19 a 25 de maio);  

• Reunião grupo história de Alcântara para delinear o projeto de documentário sobre a 

freguesia, composto pelos professores: Edilson Motta, Ernesto Jana, Felisbela Godinho e 

Helena Lopes (a 23 de maio). A edição do documentário será realizado pela empresa 

MediaShot e os conteúdos trabalhados pelos dois docentes de história. Nesta fase preliminar, 

está-se a criar o esboço da sequência dos episódios (sinopses) e o orçamento para ser 

apresentado a potenciais entidades financiadoras, que possam ter intensão em investir neste 

projeto;  

• Visita e conversa ente os alunos de pintura da UAS e as crianças das turmas de 4º ano das 

cinco escolas da freguesia (públicas e privadas), no âmbito do projeto “Os Invisíveis” (a 26 e 27 

de maio);    
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• “Lembrar Eunice Muñoz”: atuação, no Salão da Juta de Freguesia, das alunas da disciplina de 

Teatro com a leitura encenada de monólogos, como forma de homenagear a grande atriz, 

falecida no passado mês de abril (a 27 de maio);  

• Inauguração da Exposição “Os Invisíveis”: pinturas realizadas por seniores e crianças da 

freguesia em painéis de tecido com quase 5m de altura, expostos na vertical no jardim da 

Biblioteca, que retratam profissões muitas vezes esquecidas, mas que são essenciais ao 

funcionamento da nossa sociedade. Tratou-se de uma iniciativa em que foi refletida uma 

preocupação de âmbito social, como também uma atividade que envolvia diferentes gerações 

e realidades. No evento, as alunas da Dança da Junta de Freguesia de Alcântara, junto com os 

jovens da Colabor estiveram a dançar a performance “Bravo Mondrian!”. Tal como na 

sociedade, em tudo se conjuga e tudo tem a sua funcionalidade própria, também esta peça 

retratou o paralelismo e a representatividade entre as cores, a geometria e o abstracionismo 

patente nas obras do autor. No fim, a cantora lírica, Susana Quaresma (da Rastilho Associação 

Cultural), vestida e representando a personagem de uma jardineira, cantou duas músicas 

infantis de Ópera. A exposição estará patente de 15 a 30 junho, no mesmo local. Esta foi uma 

atividade co-organizada pela UAS e as escolas: A Promotora, CCR CCR, Escola Avé Maria, Escola 

Raúl Lino e Escola Santo Amaro, e que contou com o apoio da Biblioteca de Alcântara, da 

Colabor, da Rastilho Associação Cultural e da Plasmodium Vivax. 

• Círculo de Leitura Mário Henrique Leiria, na Livraria Ler Devagar, que contou com as leituras 

de Alexandre Ferreira, Filipa Matos Rosa, Inês Coelho, Lourenço Serrão e Lucinda Loureiro. 

Houve happy hour de gin tónico fornecido pelo bar da livraria e ao público foi previamente 

anunciado e pedido para levarem adereços da época (anos 60-70). Esta tertúlia foi uma co-

organização da Livraria Ler Devagar e da Universidade Alcântara Sénior/Junta de Freguesia de 

Alcântara.  

• Passeio a Muge, organizada pelo Prof. Edilson Motta (a 4 de junho);  

• Visita à Gare Marítima da Rocha do Conde d´Óbidos, no âmbito da disciplina de Vidas e 

Memórias de Alcântara (a 9 de junho);   

• Viagem 3 dias à Rota Românica, organizada pelo Prof. João Sanches (22, 23 e 24 de junho);   

• Participação na Romaria de Alcântara: de decoração, revestiu-se as paredes do stand com 

painéis com os rostos da nossa Universidade, com o slogan “UAS Somos Nós”, tal como nas 

últimas capas do jornal (U)AS Notícias, para além de outros adereços e mobiliário. Durante os 

seis dias, decorreu um passatempo: tirou-se fotografias aos visitantes dentro de uma caixa 

(“UAS Somos Nós”) e à 100ª /200ª fotografia foi oferecida a inscrição na UAS do próximo ano 

letivo (que incluía antigos, ou novos alunos).   
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Atividades gratuitas para a População com mais 
de 55 anos residentes na Freguesia 
As atividades gratuitas para residentes da freguesia com mais 55 anos: Canto Coral (5ª feiras, das 

11h às 13h), Dança, Ritmos e Movimento (2ª e 4ª feira, das 14h às 15h) e Tai Chi (3ª e 5ª feira, das 

10h às 11h), retomaram com normalidade no mês de setembro, em regime presencial, no salão 

da Junta de Freguesia.  

No dia 22 de maio, o grupo de dança atuou a performance “Bravo Mondrian!”, no palco da sala da 

CriArte by Jovem Cascais (em Carcavelos), em conjunto com os jovens da associação Colabor e as 

crianças da Escola 24 e da Escola das Descobertas. “Bravo Mondrian!” representa uma 

performance de dança contemporânea inclusiva inspirada na obra de Piet Mondrian. A 

coreografia e o conceito são da autoria de Marina Frangioia (a professora de dança), que juntou 

todos os seus alunos de diferentes escolas para interpretarem esta peça. 

No dia 2 de junho, a mesma dança foi apresentada na inauguração da Exposição “Os Invisíveis” 

junto com os jovens da Colabor.  

No dia 8 de junho, o Coro da Junta de Freguesia foi cantar no II Festival de Música no Montijo, no 

Cinema Teatro Joaquim d´Almeida. 

As três atividades tiverem representação na Romaria de Santo Amaro, com diferentes 

participações.    

 

Conversas em Saúde 

As Conversas em Saúde são encontros que se realizam mensalmente, às sextas-feiras, em que são 

convidados profissionais da área da Saúde, a convite da Junta de Freguesia de Alcântara, para 

falarem sobre temas específicos de considerada pertinência. 

Durante este período, realizou-se um encontro no mês de junho:   

• “As Alterações Climáticas e a Saúde”, que remete para a área de projeto do plano trienal de 

atividades da UAS (a 17 de junho). Nesta sessão, em formato mesa-redonda, participaram: 

José Carlos Costa (jornalista e professor na UAS), Dr. Francisco George (especialista em 

Saúde Pública, diretor-geral da Saúde entre 2005 e 2017) e Dr.ª Susana Paixão (especialista 
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em saúde ambiental, Presidente do International Federation of Environmental Health e 

professora em várias universidades). Por ser o último encontro deste ano letivo, o tema 

escolhido e o painel de oradores foram mais ricos e requereu maior destaque, tendo tido 

uma afluência e participação muito positiva.  

No mês de maio, não se realizou nenhum encontro, porque houve vários passeios realizados às 

sextas-feiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifeh.org/
https://www.ifeh.org/
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Desporto 
 

Gabinete de Apoio ao Desporto (GAD) 

Tendo como ponto de partida o plano de atividades para o ano de 2022 O Gabinete do Desporto 

da Junta de Freguesia de Alcântara (GAD) desenvolveu nos últimos meses um conjunto de 

atividades consideradas nesse mesmo plano que apresentamos em seguida. Por outro lado, 

continuou a trabalhar em conjunto com os clubes no que diz respeito ao apoio às suas atividades 

e projetos em benefício do desenvolvimento desportivo da freguesia. 

Em relação a este último aspeto, continuámos a disponibilizar as carrinhas permitindo assim uma 

redução do encargo dos clubes com as deslocações das suas equipas para as respetivas 

competições fora da cidade Lisboa. Para além do apoio ao nível dos transportes, os clubes e 

coletividades solicitaram ainda vários tipos de apoio que foram sempre correspondidos pelo GAD 

em função da exequibilidade ou não desses mesmos pedidos. 

No âmbito da relação com outras instituições da Freguesia, continuamos a dar enquadramento 

aos 4 estagiários do Curso Profissional de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária 

Fonseca de Benevides (ESFB) que se encontram a realizar o seu estágio profissional nesta área. 

As funções dos estagiários são: apoiar as atividades das Escolas ao nível do CAF e também dos 

treinos proporcionados pelo Clube Alfacinha, e ainda apoiar as atividades da junta de freguesia no 

âmbito desportivo que vão sendo realizadas junto da população. 

Os meses de abril a junho foram meses bastante representativos do trabalho integrado com os 

vários departamentos que compõem a junta de freguesia conforme descrito nos próximos 

capítulos que constam desta informação. 

- Programa Município Amigo do Desporto (MAD) 

No âmbito deste programa o GAD continuou a realizar um conjunto de iniciativas que vão ao 

encontro de uma melhoria das práticas desenvolvidas pela Junta no âmbito desportivo: 

Este programa permite o acesso a um conjunto de iniciativas e programas desenvolvidos por 

outras autarquias, com o objetivo de podermos melhorar o trabalho diário que desenvolvemos 
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junto da nossa população. Neste sentido, foi possível consultar todos os projetos candidatos aos 

reconhecimentos atribuídos pelo programa na área do envelhecimento ativo e também do 

desporto outdoor. Através do estudo destas propostas pudemos começar a desenhar iniciativas 

para Alcântara que se adequem ao nosso território e contenham das melhores práticas que são 

desenvolvidas a nível nacional.  

Outro dos fatores relevantes em que a junta de freguesia 

está envolvida é na construção de dois capítulos de um 

livro que será editado por este mesmo programa. 

A produção de conteúdos na área da gestão desportiva 

municipal no nosso país é ainda bastante reduzida, como tal, é um privilégio para nós poder fazer 

parte de mais um momento pioneiro para a nossa freguesia e fazer parte da linha da frente do 

que de melhor se faz nesta área. 

Os dois capítulos referem-se ao tema do Envelhecimento Ativo e saudável. O primeiro capítulo 

chama-se, Alcântara Saúde e Vida Ativa e pretende caracterizar o trabalho desenvolvido na 

freguesia neste âmbito. O segundo capítulo é feito em parceria com o Município de Odemira e 

tem como objetivo descrever O papel das juntas de freguesia, como vetores de proximidade, no 

desenvolvimento de programas de envelhecimento ativo. 

 

- Conhecimento e Formação 

É um dos eixos que orienta a atuação da junta no que diz respeito ao desporto e atividade física. 

Entendemos que deve ser uma componente sempre presente ao longo da nossa intervenção. 

Dessa forma, participámos numa formação sobre a modalidade de Walking Footbal promovida 

pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e que consistiu em duas sessões (uma prática e outra 

teórica). 

Esta formação revelou-se bastante importante para podermos implementar na nossa freguesia 

esta modalidade e ir ao encontro de uma pretensão antiga de abrir esta atividade para a 

população sénior de Alcântara, nomeadamente através da Universidade Sénior. 
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- Oferta Desportiva 

O GAD estabelece ainda um conjunto de relações com outras entidades com quem desenvolve ou 

apoia a realização de variadas iniciativas. Umas que estão definidas ao nível do plano anual de 

atividades e outras que foram sendo solicitadas ao longo destes meses: 

- No que diz respeito à relação com a CML, continuamos a acompanhar o Programa de Apoio à 

Educação Física Curricular no 1º ciclo e efetuamos com regularidade a emissão de pareceres 

relativos à atividade dos clubes dentro da freguesia no âmbito dos programas municipais. 

- Continuamos a apoiar os “Clubes Alfacinha” que decorrem nas escolas de 1º ciclo da freguesia, 

seja através da participação dos Estagiários da ESFB que estão connosco ou mesmo através de 

disponibilização de recursos materiais ou transporte para que os participantes desta oferta 

desportiva nas escolas tenham uma atividade de qualidade. 

 

- Torneios e Eventos 

Organizámos uma caminhada na Tapada da Ajuda (Campus universitário do ISA), dirigida à 

população sénior, no dia Mundial da Atividade Física que contou com a participação de 52 

pessoas. Nos participantes, a grande maioria tinha idades acima dos 50 anos (havia apenas 2 

pessoas abaixo desta idade). Por outro lado, a participação das mulheres foi bastante superior à 

dos homens, uma vez que do total de participantes, 45 eram mulheres. 

A atividade decorreu de forma bastante positiva e 

contou com a participação de 7 técnicos da junta de 

freguesia provenientes dos diferentes departamentos. 

Da Piscina, à Ação Social, passando pelo Desporto e 

terminando na Comunicação e Cultura, os 

departamentos envolvidos nesta organização 

permitiram um trabalho integrado entre todos de forma a proporcionar um evento com a maior 

qualidade possível aos participantes. 

Realçam-se os seguintes aspetos positivos desta atividade: 

•  Houve uma grande adesão por parte dos participantes, uma vez que as inscrições 

esgotaram em poucos dias e o meio de divulgação foi apenas o “passa palavra”; 
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•  Uma grande parte dos participantes, são utentes da nossa piscina, o que permite concluir 

que esta população está disponível para aderir a ofertas diferentes proporcionadas por 

nós; 

• A Atividade decorreu sem incidentes apesar de ter havido alguns participantes que 

tinham a expetativa que o percurso fosse maior (3Km). Dado que o grupo de 

participantes era bastante experiente nestas atividades, a distância percorrida ficou 

abaixo das suas pretensões e como tal, num próximo evento teremos de ter em 

consideração este fator para adequarmos a distância ao nível dos participantes. 

Durante este trimestre tivemos também a Corrida Solidária do ISA, no dia 24 de Abril. Num 

evento organizado pela Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia (AEISA), 

que contou com a presença de aproximadamente 130 pessoas com idades compreendidas entre 

os 12 e os mais de 55 anos. Esta corrida tinha como objetivo ajudar a Associação Salvador 

(associação solidária que trabalha na área da deficiência motora) através de um donativo 

monetário com o valor realizado nas inscrições. 

Ainda no âmbito da relação com esta instituição, AEISA, colaborámos na realização da semana da 

saúde e do desporto que teve lugar entre os dias 2 a 6 de maio. Para além de outras iniciativas 

que respeitam à atividade da área da juventude, realizámos uma aula aberta de yoga que contou 

com a participação de cerca de uma dezena de pessoas. Esta foi uma ótima forma de divulgar as 

atividades do Programa Alcântara Ativa e usufruir de um espaço de eleição da nossa freguesia 

como a Tapada da Ajuda. 

Decidimos que com o regresso da Romaria, seria necessário trazer de volta o Torneio de Futsal da 

Romaria. Para começar a moldar a estrutura do torneio entrámos em contacto com as 

coletividades e alguns estabelecimentos de comércio da freguesia para perceber a disponibilidade 

de participação. Foi também feita uma ficha de inscrição com forma de garantir e formalizar a 

participação de cada equipa. 

Depois de feitos os contactos necessários, vamos contar com 6 participantes: Membros da equipa 

técnica e restante staff do Atlético Clube de Portugal e do Clube Desportivo Santo António de 

Lisboa, a Academia de Santo Amaro, o Grupo Sport Chinquilho Junqueirense e Giestal, o Café Dias 

e a equipa da Junta de Freguesia de Alcântara. O torneio irá realizar-se, como habitual, no sábado 

da Romaria (dia 2 de julho), entre as 14h e as 18h30. 
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Em conjunto com o grupo de Educação Física da Escola Secundária Rainha Dona Amélia (ESRDA) 

realizámos um Open Day em parceria com os clubes da freguesia.  

A Escola abriu as suas portas aos clubes da freguesia e 

transformámos uma atividade de apenas um dia, numa 

experiência com a duração de uma semana. Foi uma 

excelente oportunidade para divulgar as atividades dos 

clubes, os técnicos que os compõem, e através das 

diferentes modalidades, mostrar aquilo que se faz em 

Alcântara a nível desportivo. 

Esta iniciativa reuniu 8 clubes da freguesia em 6 modalidades distintas onde estiveram envolvidas, 

num total de 82 tempos letivos de 45 min, mais de mil alunos que passaram pelo menos por duas 

das modalidades representadas. 

As 42 turmas do 7º ao 12º ano participaram de forma entusiasmada nesta iniciativa que contou a 

disponibilidade de todos os professores de Educação Física que avaliaram esta atividade de forma 

bastante positiva, ficando já planeada para o início do próximo ano letivo uma nova iniciativa com 

a participação dos Clubes. 

Para além desta oportunidade proporcionada por este trabalho em rede entre clubes, Junta de 

Freguesia e Escola, ficaram abertas as portas para colaborações futuras entre os diferentes 

parceiros que participaram nesta atividade. 

Outra das iniciativas que realizámos neste trimestre foi a celebração do Dia da Criança nas 

escolas da freguesia. Por um lado, colocámos nas escolas privadas, (CCR CCR, Externato a 

Promotora e Colégio Avé Maria) um insuflável para cada uma, com o objetivo de tornar este dia 

mais divertido para as crianças que frequentam estes estabelecimentos de ensino. 

Por outro lado, dada a proximidade que temos com as escolas de 1º ciclo com JI do ensino 

publico, construímos um evento em colaboração com diversos departamentos da junta e também 

com outras entidades da freguesia, nomeadamente clubes desportivos e o Projeto Alkantara, com 

o objetivo de proporcionar às crianças destas escolas um dia diferente e com muita diversão. 

Abaixo apresenta-se o “programa de festas” desenvolvido neste dia nas duas escolas que contou 

ainda com a colaboração dos professores das escolas. Ambas as escolas contaram também com a 

presença de um insuflável tal como nas escolas anteriores. 
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EB1 Santo Amaro 

 

EB1 Raul Lino 

Esta iniciativa nas escolas públicas da freguesia envolveu mais de 450 crianças em atividade em 

simultâneo. Estiveram no terreno mais de 25 professores das duas escolas a acompanhar os seus 

alunos ou a enquadrar atividades para os mesmos. Os estagiários que colaboram connosco 

também estiveram envolvidos neste evento, tendo a responsabilidade de enquadrar uma das 

atividades em cada escola (Gincana de Obstáculos).  

Da piscina do Alvito estiveram dois professores a enquadrar as aulas de Zumba. O Atlético Clube 

de Portugal através da Secção de Basquetebol também esteve presente na EB1 Raul Lino e no 

Externato “A Promotora”. O Boa Hora FC esteve com as crianças de 3º e 4º ano na modalidade de 

Andebol e contámos ainda com a presença de dois monitores do CAF que ajudaram a enquadrar a 

atividade de Ciclismo. Por último, o Projeto Alkantara realizou uma atividade de pinturas faciais e 

outra de expressão plástica com os alunos mais novos de Santo Amaro que divertiram as crianças 

neste dia especial. 

O balanço geral da atividade foi bastante positivo, apesar de alguns atrasos no início das 

atividades na escola de Santo Amaro, mas que foram rapidamente recuperados dada a 

disponibilidade dos intervenientes na atividade. Por último, deve ser dado especial destaque a 

todo este trabalho de colaboração entre todas as entidades e técnicos envolvidos que permitiu 

uma atividade baste divertida, envolvendo toda a comunidade educativa. 
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O último evento em que iremos participar neste mês de junho será o Torneio de 3x3 em 

Basquetebol organizado pela CML no âmbito do projeto europeu Urban Sports 4all. 

Alcântara irá participar com 8 equipas nos escalões de Mini 10 a Sub 14 tanto femininas como 

masculinas, que realizaram a inscrição através de um formulário disponibilizado por nós na 

plataforma Google Forms. 

 

Desporto + 

O Desporto+ é uma área de atuação que tem como objetivo proporcionar o acesso à prática 

desportiva diária e regular à população de Alcântara.  

O Desporto ao Ar livre é uma das ofertas que as características do território de Alcântara podem 

disponibilizar aos seus moradores. Durante este trimestre, fomos à procura de novas alternativas 

para o desporto ao ar livre dos nossos fregueses. Com o intuito de começar a ter mais oferta 

neste ramo desportivo, estabelecemos contacto com o Espaço Monsanto. Este contacto teve o 

objetivo de conhecer informações específicas sobre os trilhos pedestres e de BTT que estão 

disponíveis no Parque Florestal do Monsanto. Foram disponibilizadas informações que dizem 

respeito à distância, grau de dificuldade e condições dos percursos que incluem uma pequena 

descrição de cada um e que pretendemos dar a conhecer à população através da página de 

internet da Junta de freguesia. 

 

- Alcântara Ativa 

O Programa Alcântara Ativa proporciona aulas de Yoga, Pilates e Zumba à população da freguesia 

com o objetivo de garantir uma oferta de atividade física na área da saúde e do bem-estar. 

 Abaixo seguem os dados relativos à participação e inscrições dos alunos destas aulas. 

Mês 

PILATES YOGA ZUMBA 
TOTAL 

ALUNOS 
nº 

alunos 
ativos 

nº de 
aulas 

Participações 
em aula 

nº de 
alunos 
ativos 

nº de 
aulas 

Participações 
em aula 

nº de 
alunos 
ativos 

nº de 
aulas 

Participações 
em aula 

Abril 40 14 111 30 14 145 ** 4 9* 70** 

Maio 36 19 156 21 18 175 ** 4 14 57 
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(*)Não considera presenças de aulas on-line; (**)Sem informação disponível à data da realização deste 

documento 

 

De forma a melhorar a prestação deste serviço à população de Alcântara assegurámos sempre a 

continuidade do programa mesmo nas situações de indisponibilidade da sala ou ausência do 

professor. Garantimos que a continuidade da prática era realizada através da substituição 

t22emporária do professor ou através de aulas on-line. 

 

Alcântara Saúde e Vida Ativa 

As atividades que estão a ser desenvolvidas nesta área de atuação têm um caracter gratuito e são 

dirigidas à população sénior da freguesia. Nesse sentido apresentamos abaixo o trabalho 

desenvolvido nesta área de atuação: 

O Programa + 55, é um programa da CML que continua a ser desenvolvido na nossa freguesia 

desde 2018. Os polos que se encontram em atividade localizam-se na CURPIA, no CCR CCR, no 

Centro Social e Paroquial de Alcântara e ainda nas instalações da Junta de Freguesia. As aulas 

decorrem duas vezes por semana e as atividades são: Ginástica Sénior, Caminhada e Dança. 

Com este enquadramento são também desenvolvidas um conjunto de atividades gratuitas para os 

residentes na freguesia com mais de 55 anos e que visam a prática de atividade física. As 

atividades são a Dança, o Tai-chi e o Grupo de Canto Coral, que apesar de não ser uma atividade 

física fomenta um convívio social altamente promotor da saúde e de um bem-estar emocional. 

Abaixo segue o quadro com a informação relativa ao número de inscritos e presenças. 

Mês 

Tai-chi Dança 
TOTAL 

ALUNOS nº alunos nº de aulas 
Participações 

em aula 
nº de 

alunos 
nº de aulas 

Participações 
em aula 

Dezembro 29 6 80  7 5 20 36 

Janeiro 29 6 103  7  8  35 36 

Fevereiro 30 8 147 12 8  60 42 

Março  30 8  138   11  9 63  41 

Abril 30 2 28 * * * 30 

Maio 30 9 131 * * * 30 

(*)Sem informação disponível à data da realização deste documento 
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Em colaboração com o departamento da ação social da Junta iniciámos uma segunda fase do 

projeto Pedalar sem idade. Realizámos 3 passeios em dias distintos com o objetivo de diminuir o 

isolamento e melhorar a qualidade de vida dos seniores da nossa freguesia. 

 

Programa Escola + Desporto 

O Programa Escola + continua em funcionamento nas escolas de 1º ciclo da freguesia com as 

turmas do pré-escolar. O Programa atua junto de 6 turmas do pré-escolar e conta com a 

participação de mais de 120 crianças entre os 3 e os 6 anos de idade 

Este ano letivo o programa divide-se em duas áreas temáticas: Literacia Física – que é constituído 

por uma aula por semana desde o início do ano letivo até ao final do mesmo; Yoga na infância que 

se operacionaliza através de um bloco de 8 aulas para cada uma das turmas. 

Quanto à Literacia física apresentam-se abaixo os dados relativos aos últimos três meses. 

 Raul Lino EB1 Santo Amaro 

Mês Nº de aulas 
Nº de participações 

em aula 
Nº de aulas 

Nº de participações em 
aula 

Março 15 265 9 180 

Abril 6 116 6 117 

Maio 9 164 12 218 

 

Em relação à atividade de Yoga, esta já se encontra concluída e estamos agora em fase de 

avaliação da mesma junto das educadoras e dos encarregados de educação. 

Disponibilizámos uma ficha de avaliação para que os pais e educadores possam fazer a sua 

avaliação da implementação deste programa de aulas. Assim que recebermos os resultados estes 

serão publicados e apresentados à comunidade e respetivos professores. 

Ainda dentro desta temática do yoga nas escolas, será realizada uma formação complementar 

aos professores e educadores das duas escolas, numa parceria com a Escola Sunshine Yoga. Esta 

componente da formação de professores é parte integrante do Programa Escola Mais – Yoga na 

Infância quando desenhámos este projeto. Para além dos momentos de capacitação das 

educadoras em sala de aula que decorrem da interação entre professora e educadora 
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(coadjuvação). Pretendemos ir mais além e proporcionar um momento formativo enriquecedor 

para todos os intervenientes. 

Por último, o Programa Escola mais representa um dos programas distintos da junta de freguesia 

de Alcântara, nesse sentido realizámos uma campanha de comunicação e divulgação deste 

programa onde entrevistámos alguns dos intervenientes e filmámos alguns momentos das aulas 

de forma a realizar pequenas peças em vídeo com o objetivo de dar a conhecer à população este 

programa. 

 

Informação e Comunicação 

Apesar de esta ser uma temática transversal a todas as áreas anteriores, no plano de atividades 

ela é considerada com um eixo específico de intervenção. Um dos objetivos definidos nesta área 

era o de desenvolver campanhas de comunicação de promoção da atividade física e do desporto e 

da importância do mesmo para a saúde da população. 

Nesse sentido, realizámos no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Atividade física um 

vídeo de promoção do desporto na freguesia, enaltecendo as características do nosso território 

para a prática da atividade física, mas também promovendo as atividades desenvolvidas por nós 

nos nossos programas e a prática diária dos clubes e coletividades de Alcântara.
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Juventude 
 

Apoio ao Movimento Associativo Juvenil 

Durante este trimestre continuámos a fomentar a relação com a principal associação juvenil da 

freguesia, a Associação de Estudantes do Instituto Superior de Agronomia.  

Para além do contacto constante, na procura de possíveis parcerias para eventos, estivemos 

presentes na I Semana da Saúde e do Desporto, que se realizou de 2 a 6 de maio. Esta é uma 

semana que trata temas e faz atividades relacionadas com a Saúde Mental, Nutrição e Desporto. 

A nossa participação neste evento passou por estar na faculdade durante um dos dias da semana 

com uma banca, onde tínhamos uma grande variedade de oferta desportiva da freguesia. Nesta 

banca também tentámos dinamizar alguns jogos com a oferta de brindes, como estratégia para a 

tornar mais atrativa para o nosso público-alvo. 

 

Participação e Cidadania 

No seguimento daquilo que foi o trabalho direcionado para a juventude no trimestre passado, 

começámos a organizar a primeira Reunião de Jovens. Já está definida a hora (17h), o dia (23 de 

Junho) e a estrutura para esta reunião - vai começar com uma pequena apresentação do inquérito 

(uma seleção de perguntas que achámos mais interessantes apresentar), seguido da apresentação 

do Plano Anual para a Juventude, finalizando com uma troca de ideias entre todos os 

participantes. Ainda sobre a reunião, estamos a averiguar qual será a melhor forma de a publicitar 

e tornar mais atrativa para os jovens. 

Em colaboração com o departamento da Ação Social também iniciámos o processo de análise 

para ver como seria a melhor forma de começar na freguesia um voluntariado direcionado para 

os jovens. Esta análise passou por perceber quais eram as associações da freguesia que podiam 

ser hipóteses e, dentro destas hipóteses, quais seriam as mais fáceis de operacionalizar. 
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Comunicação 

Em consequência da finalização do inquérito no trimestre passado, conseguimos definir o Plano 

Anual para a Juventude. Através dos dados que obtivemos no inquérito conseguimos organizar 

um plano com as ideias que acreditamos serem mais interessantes adequadas e precisas para os 

jovens da freguesia. Para a definição deste plano também fomos ver o que se fazia noutras 

freguesias e analisar dados de outras fontes sobre a faixa etária que procuramos atingir. 

Ainda na parte da comunicação, foi escrito um artigo sobre os resultados desportivos de todos os 

clubes da freguesia alcançados até agora, na presente época desportiva. O artigo também fez 

referência a desenvolvimentos não desportivos que tenham sido alcançados nos clubes. 
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Piscina Municipal do Alvito 
 

Durante este período continuamos a dar continuidade ao trabalho desenvolvido na diversificação 

da oferta de atividades e horários de modo a responder sempre à procura e necessidades por 

parte dos nossos utentes que procuram as modalidades existentes no nosso complexo desportivo 

da Piscina. Existe diariamente uma enorme e rápida adaptação às constantes mutações na 

procura de serviços desportivos e à sua variabilidade de prática, sendo necessário apresentar 

soluções adequadas aos desafios existentes e garantindo a todo o momento a melhoria das 

condições de acesso à prática desportiva. 

Neste momento, a Piscina Municipal do Alvito continua com uma utilização diária de cerca de 850 

utentes, com uma gestão orientada para parâmetros de excelência em relação ao serviço que 

presta. 

Continuámos a fazer um enorme esforço e dedicação para que haja um crescimento significativo 

relativamente aos inscritos nas atividades da piscina, que será muito superior se acrescentarmos 

os atletas inscritos na competição (CNATRIL). 

Nº INSCRITOS Abril Maio 

2017 1026 1001 

2018 1246 1256 

2019 1266 1263 

2020 1232 1105 

2021 190 407 

2022 1282 1339 

 

Programa Clubes de Mar 

O Programa “Clubes de Mar”, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, continuará em 

desenvolvimento, sendo a Piscina Municipal do Alvito o local onde os alunos de 2º, 3º Ciclo e 
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Secundário realizam-se testes de avaliação dos requisitos exigidos para a inscrição no programa. 

Estes testes são realizados de 2ª a 6ª das 14h as 16h45. 

 

Entidades que usufruem da Instalação 

A Piscina Municipal do Alvito é utilizada por diversas entidades para a realização das suas 

atividades desportivas, muitas delas da freguesia de Alcântara, como o Centro de Formação 

Desportiva, a Escola Secundária Fonseca Benevides, a Escola Francisco de Arruda com o 

Desporto Escolar de Natação e diversas instituições como a APPACDM, Vida Autónoma, ARIA e 

Crinabel. 

 

Datas Comemorativas 

No dia 6 de abril comemoramos o Dia Mundial da Atividade Física, com uma caminhada durante 

a manhã pela Tapada da Ajuda e finalizamos com uma Ginástica Sénior divertida e contagiante.  

Tivemos a iniciativa de convidar os alunos da UAS em participar em conjunto nesta atividade, foi 

muito positivo a interligação e o convívio que existiu entre os alunos da Piscina Municipal do 

Alvito com os alunos da UAS. 

Foi uma manhã onde reunimos 50 participantes com idades compreendidas entre os 50 e os 80 

anos.  
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No dia 1 de junho comemoramos na Piscina Municipal do Alvito o Dia da Criança, com aulas 

divertidas, interativas pensadas para as crianças, onde a diversão esteve sempre presente, 

conquistando o público de todas as idades. Fizemos uma parceria com a Kelloggg´s e JMD na 

oferta de barras de cereais aos nossos alunos. 
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Recursos Humanos 
 

Mantendo-se a situação de Estado de Alerta, pelo Conselho de Ministros, no âmbito da 

pandemia da doença Covid-19, continuam-se a assegurar os devidos cuidados para manter 

a segurança dos seus trabalhadores e fregueses.  

 

Verificada a necessidade de dotar os serviços da Junta de Freguesia, de 3 trabalhadores na 

carreira/ categoria de assistente operacional, para a área da Educação, em conformidade 

com o mapa de pessoal aprovado em Assembleia de Freguesia para o ano de 2022, foi 

autorizada a abertura de procedimento concursal, publicado em Diário da República nº 64, 

II serie de 31 de março de 2022, pelo Aviso(extrato) nº 6756/2022.  

 

Continuaram a ser ministradas várias ações de formação online (Webinar), sobre os 

softwares/aplicações informáticas utlizados nesta autarquia nas áreas dos recursos 

humanos, contabilidade e secretaria, no sentido de melhorar a eficácia dos serviços, além 

de contribuir para um melhor desempenho dos trabalhadores. 

 

Nos termos do artigo 280º da Lei Geral do Trabalho em Funções Publicas, aprovada em 

anexo à Lei nº 35/2014, de 20/06, foi concedida licença sem remuneração, pelo período 

de 1 ano, a trabalhador integrado na carreira/categoria de técnico superior, com produção 

de efeitos a 1/05/2022. 

 

Procedeu-se à atualização do mapa de efetivos, pelo que à data da presente informação 

escrita a Junta de Freguesia contava com 69 efetivos, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado alocados à Educação, Desporto, Mercado, 

Higiene Urbana, Administração Geral e Piscina. 
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Nº de trabalhadores pelos diferentes serviços da Junta de Freguesia: 

26

23

6

5

2

2

3

2

0 5 10 15 20 25 30

Higiene Urbana

Administração Geral

Educação

Desporto

Mercado

Espaço Cidadão

Piscina

Ação Social

 
 

 

No que concerne à distribuição de profissionais por carreira, continua a evidenciar-se no gráfico 

seguinte que o maior peso se verifica na carreira/categoria de assistente operacional. 
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Cultura e Eventos 
 

Finalmente temos recuperado alguma normalidade e já nos vais sendo possível fazer alguns 

eventos. Obviamente que temos sido cautelosos e comedidos. 

Já conseguimos retomar muitas das iniciativas que anteriormente promovíamos. 

Estes têm também sido meses de bastante trabalho e preparação para aquele que é o maior 

evento da Freguesia, a tão aguardada Romaria de Santo Amaro vai voltar. Há todo um trabalho 

exaustivo de preparação que tem estado a ser feito. 

 

Projeção do filme 48 
Decorreu a 5 de maio, no jardim da Biblioteca de 

Alcântara a exibição do filme “48”, onde a realizadora 

Susana Sousa Dias nos levou a olhar para as fotografias 

de presos dos arquivos da Pide e a ouvir as memórias 

que essas fotografias lhes despertavam tantos anos 

depois.  

Fizemos parte da logística, proporcionámos a projeção 

do filme e acompanhamos todo o evento onde foi feito 

o acompanhamento fotográfico/multimédia. 

 

Passeio a Fátima  
Este ano a Junta de Freguesia de Alcântara já pode proporcionar e acompanhar os Alcantarenses 

a Fátima.  

Neste passeio habitual todos os que assim entenderam assistiram à missa no Santuário e 

cumpriram as suas promessas. Após o almoço na cidade finalizámos o nosso dia com uma visita à 

aldeia dos Pastorinhos. 
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Foi com enorme gratidão que voltámos a realizar este passeio e a sentir a alegria e energia dos 

nossos fregueses. 

 

 

 

 

 
 

 

Exposição “ Artistas de Alcântara” 
A Junta de Freguesia acolheu e promoveu uma exposição de Artista de Alcântara. Esta é uma 

parceria com a Associação FAOA. 

A Exposição está ainda a decorrer no Salão Maia Rebelo na sede da Junta de Freguesia de 

Alcântara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espetáculo TAiko Leco 

A Junta de Freguesia em parceria com o Espaço das Aguncheiras acolheram um evento e deram a 

oportunidade de mostrar aos fregueses uma performance com tambores japoneses. 

Apresentamos os Taiko Lecco, grupo italiano especializado nesta arte milenar.  

Decorreu no bonito Jardim Avelar Brotero no Alto de Sto. Amaro. 
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Romaria de Santo Amaro 

 

Estamos neste em fase de conclusão de todo o processo de planeamento/implementação de toda 

a mecânica que envolve a estrutura da Romaria. 

Neste momento estão garantidas as estruturas, contratações e acionados/acautelados, todos os 

meios necessários para permitir que este evento aconteça. 
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Comunicação 

Relacionamento com os Fregueses 

Tendo como princípio a melhoria da comunicação efetuada entre os fregueses e a Junta de 

Freguesia, assim como a garantia de resposta, com maior eficácia e menor tempo de espera de 

quaisquer questões ou problemas colocados pelos fregueses nos diversos canais de comunicação, 

estes são os resultados atualizados da nova ferramenta de acompanhamento destas questões. 

Os resultados apresentados são relativos aos meses de abril, maio e junho. A dia 6 de junho de 

2022, o total de senhas emitidas, desde a criação da plataforma, é de 254 (65 em abril, maio e 

junho). Nestes três meses, 45 senhas são do Espaço Público; 7 da Educação; 3 da Comunicação, 

Cultura e Eventos; 3 da Piscina Municipal do Alvito; 2 do Desporto; 2 do Presidente e 1 em cada 

um dos seguintes departamentos – Ação Social, Serviços Administrativos e outros (Gráficos em 

anexo). 

Os dados em gráfico apresentados relativamente ao “Atendimento Balcão" são apenas assuntos 

não resolvidos no momento. O número não representa a realidade de assuntos resolvidos na 

secretaria que, na sua maioria são tratados no momento. 

  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
OUT – Outros; AS_A – Ação Social, Pedido de Apoio; CCE – Comunicação, Cultura e Eventos; DES_GRL – Deporto Geral; EDU – 
Educação; EP_ARV – Árvores; EP_ESP – Ocupação Espaço Público; EP_GER – Espaço Público geral; EP_LAR – Lavagem de Ruas; 
EP_LIR – Limpeza de Ruas; EP_PASSE – Passeios; EP_PRG – Pragas; PMA – Piscina Municipal do Alvito; PRS – Presidente; EP_EST – 
Estacionamento; EP_PE – Parques de Estacionamento; EP_PASSA – Passadeiras; SAD_MA – Marcações, salas, carrinhas; EP_JRD – 
Jardins. 
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Newsletter JFA / “Esta Semana na Freguesia” 

Uma ferramenta pensada na íntegra para a comunicação por via digital, criada devido à 

necessidade de comunicar de forma eficiente e regular. Com o objetivo de aproximar a Junta de 

Freguesia aos fregueses que aqui vivem, bem como, de todos aqueles que têm interesse em 

acompanhar o trabalho desenvolvido em Alcântara. Já foram enviadas quatro Newsletters da JFA 

no ano de 2022, em março, abril, maio e junho. 

A segunda ferramenta, um e-mail informativo, intitulado de “Esta Semana na Freguesia”, com o 

objetivo de comunicar todas as atividades, eventos ou informações semanais a todos os fregueses 

que solicitaram receber este tipo de informações. 

A lista de destinatários, via e-mail, conta com 1750 remetentes provenientes de diversos canais. 

Para solicitar esta comunicação, o freguês pode fazê-lo através do site da Junta de Freguesia ou 

em papel na secretaria da JFA. 

 

 

Redes Sociais 

As redes sociais são um importante canal nos dias de hoje, de comunicação rápida e cómoda 

entre a autarquia e os fregueses. Nos últimos meses foi muita a atividade que marcou as páginas 

oficiais da junta de freguesia, o que ficou espelhado no aumento do número de seguidores nas 

referidas páginas.  

Facebook – O número de seguidores da página cresceu de 14.078 para 14.157 

Instagram – O número de seguidores aumentou de 3.596 para 3.712 

WhatsApp da Junta de Freguesia de Alcântara – O número de subscritores manteve-se nos 247. 
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Espaço Cidadão Alcântara 
 

O Espaço Cidadão Alcântara está instalado no Mercado Rosa Agulhas desde 18 de novembro de 

2019, aberto ao publico nos dias uteis das 10h às 17h. 

O Espaço Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num 

único balcão e surge em Alcântara em Parceria entre a Junta de Freguesia de Alcântara e a AMA 

(Agência para a Modernização Administrativa), permitindo aproximar os Alcantarenses e todos os 

cidadãos dos serviços centrais do estado, prestando serviço de forma mais rápida e próxima. 

Na presente data, apenas é possível apresentar dados relativos ao mês de abril e maio. Assim 

durante este período os serviços do Espaço Cidadão atenderam o total de 629 cidadãos. 

No quadro em baixo pode-se ver a distribuição por tipo de serviço que foi prestado durante os 

últimos dois meses: 
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Comércio 
 

O Comércio continua a ser um ponto fulcral da nossa Freguesia.  

Continuamos a fazer questão de promover, envolver e adquirir produtos e serviços ao nosso 

comércio local, sempre que é necessário. 

O Cartão Alcântara continua a ser um dos nossos focos para a promoção da proximidade entre o 

Comércio local e Fregueses. 

Temos mais 32 novas adesões ao Cartão Alcântara no decorrer deste mês de maio e junho. 

Continuamos a estar perto do comércio e como ponto de ligação no cariz mais social. 

Temos acompanhado o Projeto da Sta. Casa da 

Misericórdia (Projeto Radar). Apesar da componente de 

apoio social, mantemos de perto a relação com os nossos 

comerciantes. Atualizamos em cada visita feita qualquer 

necessidade ou questão por parte dos nossos 

comerciantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 


