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1.

AMBIENTE URBANO

HIGIENE URBANA
Varredura
Em relação à varredura das ruas, esta efetua-se de segunda a sexta-feira das 08h00 as 17h30 e aos sábados
das 08h00 às 16h30.
Foi efetuado um total de 1265 passagens em todos os diferentes cantões (a divisão pelas ruas está descrita
no anexo referente à Higiene Urbana).
O número de varreduras mensal foi o seguinte:




Mês de Março: 461 passagens em cantões;
Mês de Abril: 405 passagens em cantões;
Mês de Maio: 399 passagens em cantões;

Aplicação GOPI ‘Na minha rua LX’
Deram entrada na aplicação GOPI, através da plataforma ‘Na Minha Rua’, 32 ocorrências, das quais 22 foram
prontamente resolvidas. Do total de ocorrências que deram entrada na aplicação, 10 foram reencaminhadas
para a CML por não serem da competência da Junta de Freguesia da Penha de França.
Quanto ao Portal ‘Na Minha Rua’, foram criadas 125 ocorrências relacionadas com a higiene urbana, da
competência da Câmara Municipal de Lisboa.
Motocão
Os circuitos do motocão, efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 às 16h30.
Circuito de limpeza dos dispensadores caninos
O circuito de limpeza dos dispensadores caninos é efetuado 2 vezes por semana entre as 08h00 e as 16h30.
(A listagem dos dispensadores caninos está descrita no anexo referente à Higiene Urbana).

Operações especiais de limpeza e desmatações
No período desta informação escrita foram efetuadas várias operações especiais de limpeza que consistem
na intervenção das equipas da higiene urbana fora da programação mensal.
Estes trabalhos consistem na desmatação, lavagem, deservagem, limpeza e remoção de todos os lixos
existentes nas áreas determinadas.
Foram realizadas OEL nos seguintes arruamentos e locais:
- Piscina da Penha da França;
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Foram realizadas desmatações nos seguintes locais:
- Terreno em frente às bombas de gasolina da Galp na Avenida Mouzinho de Albuquerque;
- Terreno parque da General Roçadas
Circuito de limpeza e manutenção de sarjetas e sumidouros
Os circuitos de limpeza, efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 as 16h30.







Circuito Teixeira Pinto;
Circuito General Roçadas I;
Circuito General Roçadas II;
Circuito Castelo Branco Saraiva;
Circuito Penha de França; e,
Circuito António Sardinha.

Os circuitos de sarjetas e sumidouros são iguais aos cantões de varredura (a divisão pelas ruas está descrita
no anexo referente à Higiene Urbana).

Circuito de deservagem
Durante o período a que se refere esta informação escrita, o posto de limpeza efetuou um total de 36
circuitos de deservagem na Freguesia (a divisão pelas ruas está descrita no anexo referente à Higiene
Urbana).
Os circuitos de deservagem estão divididos pela seguinte periodicidade:




Mês de Março: 11 circuitos concluídos;
Mês de Abril: 18 circuitos concluídos;
Mês de Maio: 22 circuitos concluídos;

Os circuitos de deservagem, efetuam-se de segunda a sábado das 08h00 as 16h30.
Além dos circuitos de deservagem também se fizeram deservagens por arruamentos, por consequência
foram deservados os seguintes arruamentos:








Rua General Themudo Barata;
Rua Eng. Santos Simões;
Rua da Madre Deus;
Rua Nelson de Barros;
Rua do Forte de Stª Apolónia;
Vila Cândida;
Calçada das Lajes.
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Circuito de aplicação integrada – solução de vinagre álcool a 15%
Foram efetuados os seguintes arruamentos:
- Rua Artur Paiva;
- Rua Teixeira Pinto.
Aplicação IPenha
Durante o período desta informação escrita, deram entrada 113 ocorrências na aplicação IPenha. Destas, 31
foram encaminhadas para a Câmara Municipal de Lisboa. Das 81 ocorrências que deram entrada na aplicação
durante este período, que são da responsabilidade da Higiene Urbana da Junta de Freguesia da Penha de
França estão 36 por resolver. Das 31 ocorrências encaminhadas para a CML estão todas resolvidas.
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2. ASSOCIATIVISMO
As associações da Freguesia desempenham um papel central na nossa comunidade. A Junta de Freguesia,
consciente da importância destas associações, procurou reunir-se com elas no sentido de criar uma
plataforma de colaboração. Estes encontros têm resultado na renovação de algumas parcerias e na criação
de outras.

Reuniões:

Sport Clube Maria Pia, foram abordadas questões que se prendem com o desenvolvimento do Plano de
Formação e desenvolvimento do Basquetebol. Foi feito o ponto de situação e perspetivou-se o final do ano
letivo e reinício do próximo.
Ginásio Alto Pina, foram abordadas diversas questões relacionadas com a participação do clube nas marchas
de Lisboa.
Sporting Clube da Penha, foram abordadas diversas questões relacionadas com a participação do clube nas
marchas de Lisboa.
Clube Futebol Varejense, foi feito um ponto de situação referente à utilização do pavilhão do clube no
âmbito do protocolo em vigor.
Associação Juvenil Pedro Jorge Frassati, foi feito um ponto de situação referente à atividade do clube,
avaliaram-se os aspetos relacionados com a utilização do Pavilhão do Clube Futebol Varejense e os apoios
em transportes no âmbito do protocolo em vigor.
Clube Musical União, foi realizado um ponto de situação da atividade do clube, discutiram-se aspetos
relacionados com os apoios à equipa de formação em Lutas Amadoras e avaliaram-se possibilidades futuras
de colaboração na cedência do salão do clube para a realização de eventos diversos.

Apoios prestados neste Período:
Mês

Dia

Entidade

Apoio

Observações

Março

3

Frassati

Transporte (Carrinha)

Loures

17

Frassati

Transporte (Carrinha)

Externato Maristas

16 a 18

CNE-42

Transporte (Carrinha)

Quinta do Castelo
(Cacém)

6

Abril

Maio

24 a 27

CNE42

Transporte (Carrinha)

Idanha a Nova

7

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Monte Abrão

8

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Casal do Rato

15

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Póvoa de Sto Adrião

21

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Torres Vedras

5

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Póvoa de Santa Íria

6

Frassati

Transporte (Carrinhas)

São Julião da Barra

19

Frassati

Transporte (Carrinhas)

Pavilhão do
Milharado
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3. ATIVIDADES ECONÓMICAS
Licenciamentos
No período compreendido entre 01 de março e 30 de maio de 2018, deram entrada 116 processos LZ Licenciamento Zero - referentes a ocupações do espaço público, junto aos estabelecimentos comerciais, na
área da nossa Freguesia, estando incluídos neste número, tanto renovações como processos novos.
Decorrem ações de fiscalização diariamente para aferir se os indicadores colocados nas fachadas ou junto
aos estabelecimentos comerciais possuem título válido, bem como para informar os fregueses de que
deverão dar entrada a processos de licenciamento LZ para as ocupações que existam ilegalmente (e que
possam ser alvo de legalização), junto dos serviços da Junta, uma vez que estes procedimentos são agora
competência das Freguesias.
No mesmo período temporal, dado estarmos na altura de comemoração dos Santos Populares, deram
entrada 22 processo POEP, referentes a ocupações temporárias do espaço público com esplanada de apoio
e grelhadores, junto aos estabelecimentos de restauração.

Mercado de Sapadores
Durante o período compreendido entre 01 de março e 30 de maio, as 14 lojas mantiveram-se todas ocupadas
e os 44 lugares disponíveis no parque de estacionamento para arrendamento estiveram igualmente todos
ocupados.
Mantêm-se desocupadas duas bancas/lugares de peixe e três de hortícolas/fruta.
Continua-se a promover no Mercado a recolha de óleos alimentares, podendo esta ser efetuada de segunda
a sexta entre as 8h00 e as 14h00.

Penha Empreende
Durante os meses de março de 2018 a maio de 2018, o Penha Empreende reuniu com as várias entidades
para apresentar os projetos do Penha Empreende de modo a acrescentar valor a ambas as partes envolvidas.
Destas reuniões destacam-se:



Associação Menos - https://www.menoshub.com/
Centro de Inovação da Mouraria - http://www.cm-lisboa.pt/centro-de-inovacao-da-mourariamouraria-creative-hub
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Durante o período a que remete esta informação escrita, o Penha Empreende fez um total de 25
atendimentos nas áreas do empreendedorismo startup, intraempreendedorismo e empreendedorismo
social. Atualmente o Penha Empreende acompanha regularmente cerca de 13 empreendedores.
Estes empreendedores têm recorrido essencialmente a consultoria na área do empreendedorismo,
apresentação a possíveis investidores, elaboração de plano de negócios e ajuda no preenchimento de
candidaturas (Portugal 2020 e/ou Acredita Portugal) e a financiamentos.
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4.

BEM-ESTAR ANIMAL

Março
A 16 de março foi feita uma visita aos espaços do MEG e da Animais de Rua por elementos da Comissão
Local de Bem-Estar Animal da Penha de França.
MEG
Procedimento

Valor

Adoções

3

CED Macho

1

CED Fêmeas

3

Recolhidos para adoção

0

Abril
Bolsa Solidária Animal
Bolsa Solidária Animal
Colónias / Cuidadores Apoiados
Alimentos doados

6
95 kg

MEG
Procedimento

Valor

Adoções

0

CED Macho

0

CED Fêmeas

3

Recolhidos para adoção

3
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Maio
Bolsa Solidária Animal
Bolsa Solidária Animal
Colónias / Cuidadores Apoiados
Alimentos doados

11
150 kg

MEG
Procedimento

Valor

Adoções

2

CED Macho

4

CED Fêmeas

7

Recolhidos para adoção

7

Registo Canídeos
Meses

Nº
Registos

Nº
Licenças

Eliminações

Março

19

31

1

Abril

8

33

1

Maio

3

25

1
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5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL e SAÚDE
Comissão Social de Freguesia da Penha de França
Realizou-se em março o quinto Plenário da Comissão Social da Freguesia da Penha de França, no auditório
da Casa Pia de Lisboa.
Segundo a ordem dos trabalhos foi aprovada a Ata do terceiro e quarto Plenário da Comissão Social de
Freguesia, assim como foi realizada uma breve apresentação das instituições dos novos parceiros para dar
conhecimento aos restantes membros da Comissão. Feitas as apresentações, foi aprovada, por unanimidade,
a entrada dos onze membros, a saber, ACRAS - Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social, APPDCM Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental- Lisboa, Associação Ares do Pinhal,
Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, Delta Cafés – Coração Delta, Escola Superior de Saúde da
Cruz Vermelha, Farmácia Dimar, GAT Portugal, Gebalis, Médicos do Mundo e a Proteção Civil de Lisboa.
Foi ainda apresentado o balanço das atividades realizadas durante o último ano, nos grupos de Dinâmicas
Familiares, Envelhecimento e Espaço Público.
Também foram expostos os Planos de ação dos grupos de Trabalho: Dinâmicas Familiares, Envelhecimento,
Deficiência e Empregabilidade para o presente ano. Os Planos de Ação foram aprovados por unanimidade,
ficando disponível a sugestões dos novos membros.
Realizou-se a apresentação do Projeto “Lisboa, Cidade de Todas as Idades” pelo Arq. João Afonso da SCML.
Fez-se uma breve apresentação e enquadramento do apoio efetuado com a Bolsa de Voluntariado Social, a
Loja Social e a Mercearia Social da Penha.
O plenário teve o apoio da Casa Pia, que iniciou com o Grupo de Cantoras CED de Dona Maria Pia
disponibilizou um lanche com os formandos do curso de Pastelaria.
Atualmente a Comissão Social de Freguesia da Penha de França conta com quarenta e três parceiros.

No grupo de trabalho das crianças e jovens, o Grupo da Comissão Especializada Sobre Casos em Evidência,
constituído por técnicos da JFPF, da SCML, agrupamento de escolas da freguesia, Casa Pia de Lisboa, Centro
de Saúde, CPCJ e PSP, foi retificada a declaração de consentimento de intervenção de acordo com as novas
diretrizes da lei em vigor relativamente aos dados pessoais.
Iniciou-se a discussão conjunta de dois casos e pretende-se realizar um plano de intervenção personalizado
com estes dois agregados familiares.
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Em maio foi realizada reunião com os novos parceiros da CSF de forma a recolher contributos e para definir
a integração nos grupos de trabalho existentes.
No âmbito do plano apresentado foram desenvolvidas as seguintes atividades:


No mês de março comemorámos o Dia da Mulher, festa destinada às mulheres com baile e lanche,
com o objetivo de promover o convívio e combater a solidão.



Em março levamos quinze fregueses ao Programa Doutor SIC, de forma a promover a participação
cívica e fomentar o envelhecimento ativo.



No mês de abril desenvolvemos o Workshop Intergeracional sobre alimentação saudável, com a
participação de dez crianças da Creche Missão Nossa Senhora e de dez idosos do bairro da Quinta da
Lavrado, com o apoio dos Médicos do Mundo. Foram confecionadas bolachas de aveia e laranja e
servidas posteriormente. Foi apresentado a roda dos alimentos, dicas e informações sobre
alimentação saudável.



Em maio realizámos a Expo Saúde - “Saúde em Exposição”. Teve lugar no Pavilhão Victor Varandas Clube Futebol Varejense teve como finalidade promover estilos de vida saudáveis através da
educação para a saúde e da prevenção de doenças comuns. A equipa organizadora foi composta por
vários profissionais de saúde e voluntários, devidamente formados, que realizaram uma série de
exames de saúde totalmente gratuitos, oferecendo também aconselhamento médico sobre como
melhorar os seus hábitos de vida. Os testes foram a medição da percentagem de gordura corporal,
da pressão arterial, da avaliação do colesterol, glicémia e função pulmonar, passando pelo teste de
forma física de Harvard, experimentando uma massagem relaxante e terminando no cálculo da Idade
pela Saúde. Todos os testes e serviços foram gratuitos e chegamos a cerca de cem fregueses.



Realizou-se em maio o Workshop Casa Segura, onde foram mostradas algumas dicas para prevenir
quedas e tornar as casas dos idosos seguras.



Em maio iniciámos as Sessões Penha a Conversa em Dia, Sessões de Partilha entre pais sobre
parentalidade. Abrangeu oito Encarregados de Educação encaminhados por parceiros da CSF.



Realizou-se em maio o Passeio ao Douro, com o objetivo de fomentar o envelhecimento ativo e a
participação cívica dos idosos. Efetuaram-se visitas culturais, fez-se a descida de barco pelo rio Douro,
da Régua até Gaia.



Em maio participámos nas 5 sessões no Workshop Animação Territorial, promovido pela rede social
de Lisboa, ministrado pela CLIP, Recursos e Desenvolvimento.
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Penha Liga
O Penha Liga é um projeto que pretende prevenir e combater o isolamento social dos idosos.
O principal objetivo é melhorar a qualidade de vida dos idosos, através do diálogo e companhia, combater a
solidão, consciencializar o idoso de que a sua entidade é valiosa para a comunidade, assim como o seu bemestar, e proporcionar meios de apoio no que concerne à saúde física e psíquica.
O Projeto Penha Liga teve início no dia dois de abril. É dinamizado pela JFPF através de contacto
semanal/mensal, no qual é realizada uma chamada telefónica não só no sentido de saber como se encontra
o idoso em relação à sua saúde física e mental, bem como também dar-lhe uma palavra amiga de conforto,
companhia e amizade.
O grupo inicial de utentes, reunido da base de dados do Gabinete de Desenvolvimento Social e Saúde, foi
contactado pela primeira vez na semana de dezanove a vinte e três março. O objetivo deste primeiro
contacto foi a realização do convite à participação do projeto, tendo sido selecionado pessoas com idade
superior a setenta anos e a viverem sós. Neste momento participam dezassete elementos.
Nos meses de abril e maio foram realizadas cento e setenta e sete chamadas, das quais cento e catorze
foram atendidas. O tempo de duração média por chamada é de quinze minutos.
Através das chamadas realizadas foi possível compreender as necessidades de cada participante,
conhecendo a pessoa de uma forma geral (com auxílio de um guião pré-formulado), e fazer um
acompanhamento/aconselhamento individualizado, consoante a necessidade de cada utente. Nesta
abordagem foi delineado a frequência da realização da chamada, preferindo catorze participantes contacto
semanal e três optaram por contactos mensais.
No geral, todos os inscritos receberam de forma muito positiva e ativa este projeto/chamada, falando sobre
diversos temas, tais como os seus problemas, necessidades, ou simplesmente sobre o seu dia-a-dia. Para
muitos, este é o único momento da semana que lhes é possível falar com alguém.

Caixa Sinalizadora
No âmbito do projeto Penha Liga e do Projeto Companhia foi criada uma caixa sinalizadora para que qualquer
pessoa possa identificar/sinalizar idosos isolados nos locais que frequentam habitualmente, tal como em
farmácias, Postos de Saúde, Centros de Dia, Centros Sociais, Entidades parceiras, entre outras.
A Caixa Sinalizadora já foi distribuída por diversos locais da freguesia. Prevê-se a recolha das sinalizações
ocorra com uma periocidade mensal.
Após recolha das sinalizações, serão analisadas e encaminhadas para os serviços mais adequados.

14

Coro Sénior
Pretende-se através deste projeto fomentar o envelhecimento ativo e a participação cívica dos idosos,
reavivando memórias e vivências, nomeadamente através dos cantos populares e regionais, estimulando as
suas capacidades cognitivas e intelectuais.
Constituindo a prática do canto um excelente meio para a integração dos cidadãos em comunidade,
pretende-se contribuir para a diminuição do isolamento na população sénior, fomentando o envelhecimento
ativo e melhorar a qualidade de vida da população sénior da freguesia, promovendo a participação ativa na
comunidade, valorizando a importância da ocupação dos tempos livres como forma de diminuir o
isolamento, desenvolver competências e aptidões, com grande enfoque nas atividades culturais e artísticas.
Os ensaios do Coro Sénior iniciaram em abril e contam com vinte participantes.

Espaço Nova Atitude (ENA) – Quinta do Lavrado
No espaço ENA, instalou-se o Gabinete do Desenvolvimento Social e os Serviços de Enfermagem.
No mesmo espaço estão a decorrer as sessões do Penha a Conversa em Dia, os ensaios do Coro Sénior e a
distribuição de bens alimentares através do Programa Operacional APMC.

Loja Social ‘Projeto Troca Amiga’
O Projeto apoiou vinte e quatro agregados familiares da freguesia com vários artigos de roupa de senhora,
homem e criança, assim como atoalhados e roupas de cama.
Neste período foram realizadas três visitas domiciliárias para a atribuição de móveis e eletrodomésticos
(loiças variadas, televisão e espelho).
Recebemos de doações de particulares cerca de onze sacos de roupa (sacos de roupa homem, mulher,
criança, calçado, acessórios) e quatro doações de mobiliário, (quarto de casal, cama de solteiro, móveis de
decoração, mesas de cozinha, cadeiras, bancos, caixote e louças).
Recebemos 5 doações da Tkcv - Take C'Air Crew Volunteers (roupa de criança, homem, lençóis, toalhas,
edredons e almofadas).
Após triagem, foram entregues vinte e dois sacos de roupa à empresa “H Sarah Trading, Lda, ao abrigo de
Acordo celebrado com a JFPF, em que os kilos de roupas danificadas e/ou desatualizadas revertem em bens
alimentares para a Mercearia Social.
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Mercearia Social da Penha
A Mercearia Social da Penha, no período indicado, apoiou sessenta e cinco agregados familiares, conseguindo
chegar diretamente a cerca de cento e noventa e três pessoas.
Continuamos a recolher, diariamente, bens sem valor comercial nos Lidl’s de Xabregas e da Penha de França.
Recebemos angariações de bens para a Mercearia Social do LIDL, da Delta & Grupo Nabeiro, Sovena, além
de bens doados por particulares e de alunos na Escola Patrício Prazeres
Em abril foram realizadas duas ações de Sensibilização sobre a Mercearia Social e Loja Social na Escola
Patrício Prazeres, juntos dos alunos do primeiro ciclo. O objetivo foi fomentar a solidariedade e a
disponibilidade para partilha de bens.

Penha Repara
Desde o lançamento do programa de apoio para pequenas intervenções nas habitações de agregados
carenciados já foram apoiadas nove famílias, e no período de referência temos um processo em análise.

Trabalho Comunitário
Foram enviados três pedidos de prestação de trabalho comunitário para a Junta de Freguesia através da
Equipa de Lisboa de Trabalho Comunitário, da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Uma
prestação do trabalho comunitário foi cumprida com sucesso, outra ainda não iniciou e a terceira encontrase ainda cumprir a medida aplicada.

Bolsa Solidária Animal
A Bolsa Solidária Animal é uma resposta social para agregados familiares, que se encontram em situação de
desvantagem social e que de forma gratuita, podem ter acesso a produtos alimentares e cuidados
veterinários para os seus animais.
No acesso a produtos alimentares, foram apoiados dez agregados familiares. Quanto aos cuidados
veterinários foram apoiados três agregados familiares em consultas veterinárias.
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Transporte Solidário
Este serviço é uma resposta social para séniores que se encontram em desvantagem social, de forma a
suprimir uma necessidade prioritária que são as deslocações gratuitas para serviços de saúde.
Durante este período, existiram trezentos e quarenta e nove marcações do Transporte Solidário,
principalmente em deslocações para hospitais, clínicas de fisioterapia e centros de saúde.

Bolsa de Voluntariado Social
A Bolsa de Voluntariado Social da Penha de França pretende promover o encontro entre a oferta e a procura
de Voluntariado Social, sensibilizar os cidadãos para o Voluntariado, divulgar projetos e oportunidades de
voluntariado, contribuir para o aprofundamento do conhecimento do mesmo e disponibilizar ao público
informações sobre voluntariado.
Com a gestão da Bolsa de Voluntariado Social, não só acolhemos as candidaturas de pessoas interessadas
em fazer voluntariado social na Junta de Freguesia da Penha de França, como procedemos ao
encaminhamento de voluntários para os projetos, acompanhando o processo da sua integração.
Continuamos a construir a base de dados e em breve iniciaremos a integração de voluntários em projetos
sociais.

POAPMC – Programa Operacional De Apoio Às Pessoas Mais Carenciadas
O Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - POAMC consiste na distribuição de géneros
alimentares e/ou de bens de primeira necessidade, durante 27 meses, sob forma de cabazes, semanalmente.
O Projeto é desenvolvido pela SCML, Segurança Social e Cruz Vermelha Portuguesa.
Foi celebrado um Acordo de Cooperação que visa a colaboração da Freguesia da Penha de França na
operacionalização do PO APMC no Município de Lisboa, concretamente através da cedência do espaço de
uma sala no Espaço Nova Atitude.
O programa iniciou em março e está contemplada a distribuição de cento e quarenta e dois cabazes para
beneficiários identificados pela Segurança Social da Freguesia da Penha de França.
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Atendimentos Sociais
Foram feitos cinquenta e nove atendimentos sociais os quais resultaram no apoio económico a onze famílias
carenciadas da Freguesia. Este apoio destina-se ao pagamento de faturas de água, luz, gás, renda, medicação
e óculos, apoio alimentar da Mercearia Social e apoio aos animais.
Para além dos atendimentos, foram ainda recebidas três sinalizações de âmbito social, económico ou
habitacional. O apoio prestado pela Junta de Freguesia incluiu a articulação com os parceiros da freguesia,
nomeadamente SCML e Centros Sociais e Paroquiais, PSP, o que resulta em encaminhamentos para
respostas/recursos existentes.

SAÚDE
Posto Médico
As consultas de todas as especialidades médicas do Posto Médico da Junta de Freguesia do Polo continuam
suspensas até aberturas em novas instalações.
No Posto de Enfermagem, deslocado para o Espaço Nova Atitude, foram efetuados cento e cinquenta
atendimentos, sendo que foram ministrados vinte e quatro injetáveis, medidas oitenta e cinco tensões
arterial, trinta e oito glicémias, trinta e um de colesterol, tratadas quarenta e duas feridas e dois tratamentos
de remoção de pontos.
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6. DESPORTO
No âmbito da oferta desportiva da Junta de Freguesia no Espaço Multiusos, a frequência é de um total de
252 utentes inscritos e divididos pelas seguintes modalidades:
Zumba – 18; Aeróbica – 15; Ginástica de Manutenção – 47; Chi Kung 45; Karaté (doju ryu) – 20; Karate
(Shotokan) – 12; krav maga – 19; Yoga – 15; Tai-Chi – 5; Danças orientais - 6; Danças Criativas – 12; Pilates
– 38.

IV Olisipiadas – Jogos da Cidade de Lisboa
No âmbito das Olisipiadas – programa dinamizado pela Câmara de Lisboa em parceria com a Junta de
Freguesia, estão inscritos 80 atletas nas seguintes modalidades:
Andebol = 10
Futebol = 42
Karate = 6
Basquetebol = 22

Torneio de subutteo
A 26 de maio, a Junta de Freguesia promoveu a realização, no Espaço Multiusos, de uma demonstração de
subutteo.

Penha a Mexer
No dia 19 de maio, no âmbito do Programa Penha a Mexer, teve lugar na Alameda D. Afonso Henriques uma
aula aberta de zumba, na qual estiveram presentes 25 pessoas com idades compreendidas entre os 16 anos
e os 50 anos.

Basquetebol
Em março, e no âmbito de uma parceria com o Clube Maria Pia, iniciou-se um Programa de Desenvolvimento
do Basquetebol, que nesta fase abrange o CAF da Escola Victor Palla e o Caf da Actor Vale com cerca de 40
crianças e decorre todos os dias da semana das 17:45h às 18:45h
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7.

GESTÃO TERRITORIAL, ESPAÇOS VERDES e
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O Espaço Público da Freguesia continua a ser uma das prioridades desta Junta. Desse modo, têm sido
realizados esforços para a melhoria da operacionalização e eficiência na manutenção das calçadas, pilaretes,
sinalização vertical e horizontal. Pode-se verificar nos anexos desta Informação Escrita as ruas
intervencionadas durante este período.
Com o objetivo de incentivar o uso eficiente da água através da consciencialização sobre os seus consumos
esta autarquia aderiu ao Waterbeep. Trata -se de um serviço disponibilizado pela EPAL que permite, através
de alertas, sinalizar situações de utilização de água fora do padrão habitual, e ainda possíveis fugas de água
ou ruturas. Foram colocados aparelhos de telemetria nos contadores para monotorização dos gastos de água
nos sistemas de regas, edifícios, escolas e bebedouros. Com esta ação pretendemos fazer da nossa freguesia
uma freguesia mais eficiente.
Dando sequência ao trabalho iniciado no mandato passado, designadamente no que concerne ao
acompanhamento das empreitadas realizadas ao abrigo dos Contratos de Delegação de Competências entre
a Freguesia e o Município, no período que compreende a presente informação escrita, a prioridade da Junta
de Freguesia foi a conclusão das empreitadas ainda em curso.
Paralelamente a Junta de Freguesia elaborou projetos em áreas tão diversas como a Mobilidade ou a
Requalificação do Espaço Publico, com destaque para a conclusão dos estudos prévios e estimativas
orçamentais do Projeto para a Rua das Enfermeiras da Grande Guerra no âmbito da iniciativa 100 anos 100
árvores e do Projeto para Estacionamento e Acalmia de Tráfego para a Rua Marques da Silva (n.ºs 15 a 25).
A Junta de Freguesia ainda colabora e acompanha a elaboração de projetos da CML.


Espaços de Jogos e Recreio
Procedeu-se á manutenção dos espaços de jogos e recreios.
Parque Infantil da Paiva Couceiro: Recolocação do painel informativo;
Parque infantil Avenida Mouzinho de Albuquerque: reparação do gradeamento.



Reparações Escolas
No âmbito das competências de pequenas reparações nas escolas de primeiro ciclo, a Junta procedeu
a diversas reparações, procurando dar resposta em tempo útil ás solicitações das escolas.
As intervenções, na escola Ator Vale e Professor Oliveira Marques, foram maioritariamente nas
instalações sanitárias com substituição de autoclismos, colocação de novos emboques de sanita e
reparação de fechaduras nas portas de sala de aula na Escola Vitor Palla.
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A lista das intervenções pode ser consultada no anexo respetivo.


Sinalização Vertical
Procedeu -se à recolocação de 9 sinais verticais.
A lista das artérias pode ser consultada em anexo.



Mobiliários urbano
Colocação de mobiliário urbano novo, oito bancos e duas mesas, junto ao parque infantil da Avenida
Mouzinho de Albuquerque.
Recolocação de mobiliário urbano, uma mesa e três cadeiras, na zona de merendas junto ao parque
da Avenida General Roçadas.



Espaços Verdes – jardins e arvoredo
Todos os espaços verdes estão a ser mantidos através de um contrato de manutenção.
Foram executadas 3 podas de manutenção na Praça Paiva Couceiro junto aos nº(s) 9 e 10.
Foram solicitados à CML, relatórios de fitossanidade de diversas árvores dos quais resultaram 2
abates (Av. General Roçadas e Rua Francisco Pedro Curado).



Ocorrências na plataforma “Na minha Rua” para CML
Candeeiros apagados – 2;
Buracos e abatimentos na faixa de rodagem – 18;
Caleiras danificadas – 3;
Papeleiras ausentes ou danificadas – 5;
Pragas e doenças – 7;
Diversas – 53;
Viaturas abandonadas – 11



IPENHA
No período a que se refere esta informação escrita a plataforma IPENHA recebeu um total de 94
ocorrências, 54 responsabilidade da CML e 40 da responsabilidade JFPF e no total foram resolvidas
52 ocorrências.
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MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

No período da informação escrita foram realizadas intervenções no parque informático ao nível do hardware
(com atualizações e reaproveitamento do existente para outras funções) e software que melhorem
operacionalidade e gestão dos mesmos, com amplo recurso a aplicações de código aberto (open source).
Foi melhorada a aplicação open source de help-desk que permite registo de ocorrências do parque
informático e de telecomunicações, permitindo monitorização automática dos equipamentos informáticos
e software.
Foi continuada a implementação de normalização e automatização de perfis de utilização, que permitirá a
utilização por qualquer colaborador do seu perfil em quase qualquer computador do parque informático,
incrementando assim a flexibilidade do trabalho e segurança de manutenção de dados.
Após a finalização da implementação da nova infraestrutura de servidores e aproveitamento dos servidores
atuais para tarefas secundárias, encontram-se em implementação diversas melhorias e funcionalidades
adicionais para todos os colaboradores, rentabilizando a infraestrutura montada e melhorando a
produtividade individual e coletiva, bem como a segurança de dados.
Ao nível do software foi continuado o levantamento de requisitos, implementação e testes de diversas
soluções de software ao nível de ERP, que estarão operacionais nos próximos meses, com enfoque imediato
ao nível da faturação.
Foi acompanhada a utilização do software de gestão de ocorrências em espaço público – Ipenha.
Foi continuado o levantamento de necessidades e implementação de aplicações específicas para cada
serviço, com continuação dos desenvolvimentos atuais e desenvolvimentos de raiz ou aproveitamento do
software existente para funcionalidades novas noutros serviços que levem à desmaterialização de processos,
bem como a continuação do levantamento de processos, com prioridade para os processos com
envolvimento externo.
Foi retomado a análise de soluções de software com vista a informatização de processos, permitindo uma
melhoria da gestão documental atual, com vista à sua implementação nos próximos meses.
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8.

CIDADANIA

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A Junta de Freguesia da Penha de França, considerando as avaliações feitas às duas primeiras edições do
Programa de Orçamento Participativo desta Freguesia, procedeu à reestruturação do Regulamento do
Programa de Orçamento

Participativo da Freguesia da Penha de França, que foi apresentado e aprovado na Assembleia de Freguesia
de 19 de dezembro de 2017, vigorando para o mandato autárquico 2017/2021. Após aprovação deste
documento, foi ainda criado um documento que determina as Normas de Funcionamento do Programa para
a sua edição de 2018, tendo este documento merecido a sua aprovação na reunião de executivo de 28 de
dezembro de 2017.

POP Escolas
O POP Escolas - Programa de Orçamento Participativo Escolar da Penha de França, doravante designado por
POP Escolas, iniciou a sua 3ª edição em janeiro de 2018, com o intuito de promover a participação cívica e a
educação para a cidadania.

Foram convidadas a participar todas as turmas de 4º ano do 1º ciclo e todas as turmas do 2º e 3º ciclo, de
cinco estabelecimentos de ensino público da Freguesia da Penha de França: EB1 Actor Vale, EB1 Arq.º Victor
Palla, EB1 Prof. Oliveira Marques, EB23 Nuno Gonçalves e EBI Patrício Prazeres. O processo envolveu cerca
de 600 alunos, com idades compreendidas entre os 9 e os 16 anos.

Participaram no POP Escolas 23 turmas, tendo para o efeito decorrido, com cada turma participante, uma
Assembleia de Turma, espaço para discussão e esclarecimento de questões, e procederam ainda à votação
das propostas com a presença e apoio da Equipa POP. As Assembleias de Turma tiveram lugar entre 3 de
fevereiro e 2 de março.
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Após a fase da Análise Técnica das 84 propostas apresentadas e em resultado da validação direta, dos
desdobramentos, fusões ou adaptações efetuadas, foram consideradas admissíveis 21 propostas para
votação final na Assembleia Interescolar.

Venceu a proposta mais votada em cada ciclo de ensino, num total de três propostas vencedoras.
Os projetos vencedores, foram os seguintes:

1.º Ciclo do Ensino Básico – Aquisição de material lúdico-pedagógico para equipar uma Sala de Convívio
na EB1 Actor Vale
2.º Ciclo do Ensino Básico – Arranjo das casas de banho dos alunos da EB23 Patrício Prazeres
3.º Ciclo do Ensino Básico – Uma boa higiene para uma boa saúde - aquisição de materiais e equipamentos
para os wc dos alunos da EB23 Nuno Gonçalves

Conforme previsto no nº 3.5. da alínea D. das Normas de Funcionamento do Programa de Orçamento
Participativo da Freguesia da Penha de França, “os três projetos vencedores serão implementados
preferencialmente durante o ano letivo seguinte ao que diz respeito a edição do POP Escolas, conforme
estipulado no artigo 6º do Regulamento do POP”, pelo que se prevê que estes projetos vencedores vejam a
sua execução durante o ano letivo 2018/2019.

POP PENHA

A 3ª edição do POP Penha - Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da Penha de França teve
início a 15 de janeiro e terminou a 25 de maio de 2018, com a disponibilização da nova plataforma online do
POP – www.pop-penha.pt
As 99 propostas resultantes da fase anterior para o Programa de Orçamento Participativo da Freguesia da
Penha de França, passaram para a fase da Análise Técnica, da responsabilidade dos serviços competentes
da Junta de Freguesia, que decorreu entre 26 de fevereiro e 26 de março.
Após a fase da Análise Técnica e em resultado da validação direta, dos desdobramentos, fusões ou
adaptações efetuadas, foram consideradas admissíveis 26 propostas para a fase de votação. Destas 26, 18
foram propostas diretas feitas pelos fregueses, enquanto que, em 19 casos, devido à similitude dos seus
conteúdos, as propostas foram fundidas resultando em 8 novas propostas colocadas a votação que decorreu
durante 30 dias, entre as 00h00 do dia 1 de abril e as 24h00 do dia 30 de abril de 2018.
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Terminado o período de votação, à meia noite de dia 30 de abril de 2018 ficou bloqueada a possibilidade de
submissão de votos através da plataforma www.pop-penha.pt, tendo sido auferidos 1102 votos, de 551
utilizadores registados no portal. Calculou-se o total de votos para cada um dos projetos, divulgados ao
público a 11 de maio, os 4 projetos vencedores foram os seguintes:

Renovação Do Mobiliário Do Refeitório No Jardim De Infância e ATL – CSPPF;
Revitalização Do Parque Infantil Da Av. General Roçadas;
Homenagem Ao Maestro Fernando Correia Martins, Ilustre Freguês Da Penha De França; e
Dinamização De Convívios E Encontros Intergeracionais Na Penha De França.

Os projetos serão contemplados no Orçamento e Opções do Plano para 2019.
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9. EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E CULTURA
9.1 EDUCAÇÃO
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) /Componente de Apoio à Família (CAF)
A Junta de Freguesia é a entidade executora das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF - jardimde-infância) e Componente de Apoio à Família (CAF - 1º ciclo), que se realizam nos quatro estabelecimentos
de ensino público da Freguesia, nomeadamente Arquiteto Victor Palla, Professor Oliveira Marques, Patrício
Prazeres e Actor Vale. Estão inscritos os alunos de acordo com a tabela em anexo nas quatro AAAF/CAF:

Durante este período, foram realizadas as seguintes atividades: ateliers de expressão plástica no Espaço
Multiusos; Projeto de Desenvolvimento Desportivo, com atividade de Basquetebol, celebrou-se o Dia da
Mãe e Dia do Pai com atividades entre pais e filhos, assinalou-se também o Dia da Mulher e Dia da Criança,
entre outras atividades lúdico pedagógicas.

Na interrupção letiva da Páscoa (26 de março 2018 a 6 de abril 2018) estiveram inscritas 134 crianças,
distribuídas da seguinte forma pelas AAAF/CAF:
Estabelecimento
EB 1 c/ JI Prof.
Oliveira Marques
EB 1 c/ JI Actor Vale
EB 1 Patrício Prazeres
EB 1 Victor Palla
TOTAL

Inscrições férias da Páscoa
1ºC
JI
1ºC
JI

29
24
24
11
10
36
134
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Nas férias da Páscoa realizaram-se ateliers de teatro, de ciência, tardes de cinema, passeios pela freguesia e
idas ao parque infantil.

Transporte Escolar Alfacinhas
O Transporte Escolar Alfacinhas, serviço da Câmara Municipal de Lisboa assegurado em parceria com as
Juntas de Freguesia e que decorre durante o ano letivo, interrompendo-se com as pausas do mesmo, inclui
a EB 1 Actor Vale e a EB 1 Victor Palla. No período a que se refere a informação escrita estão inscritos 85
alunos da EB 1 Actor Vale e 28 alunos da EB 1 Arq. Victor Palla.

Atividades de Enriquecimento Curricular
A Junta de Freguesia da Penha de França é a Entidade Promotora e Executora das AEC nas escolas básicas
da sua área territorial: Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves – EB 1 Victor Palla; Agrupamento de Escolas
Patrício Prazeres – EB 1 Patrício Prazeres e EB 1 Professor Oliveira Marques e Agrupamento de Escolas das
Olaias – Escola Actor Vale.

As áreas curriculares disponíveis para o ano letivo 2017/2018, nas escolas da Freguesia contemplam: Música,
Atividade Desportiva e Oficina de Artes (compreendida pela Expressão Plástica, Expressão Dramática e
Dança). Estas atividades pedagógicas abrangem cerca de 570 crianças, garantidas por 30 professores e
supervisionados por três coordenadores.

Durante os meses de março, abril e maio, além dos programas estabelecidos para cada uma das atividades,
realizaram-se algumas atividades pontuais como: na escola EB1 Patrício Prazeres, no dia 20 de Março, o
Torneio "Bola ao Capitão" com os quartos anos da escola EB1 P. Oliveira Marques e no dia 23 de Março um
Sarau de Ginástica, com todos os anos de escolaridade de ambas as escolas.

No último dia de aulas do 2º período, dia 23 de março, nas escolas EB1 Actor Vale e Arquiteto Victor Palla, o
encerramento do período foi comemorado com jogos tradicionais. No entanto, o quarto ano da escola EB1
Arq. Victor Palla deslocou-se à sede do Agrupamento Nuno Gonçalves para participar na atividade das
Estafetas, contudo, devido às condições climatéricas não foi possível realizar a atividade, mas os alunos
puderam usufruir do insuflável disponibilizado pelo agrupamento, atividade que iria encerrar a atividade das
Estafetas.
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No dia 16 de maio, realizou-se a atividade comemorativa do Dia da Família em todas as escolas públicas do
1º ciclo da freguesia. Esta atividade teve a participação de todos os professores de AEC, titulares e monitores
da AAAF/CAF em atividades diversificadas para os familiares dos alunos das escolas acima descritas. Na
escola EB1 Patrício Prazeres e P. Oliveira Marques os alunos realizaram as atividades no recreio da sede de
agrupamento; na escola Actor Vale realizou-se no pátio da própria escola, entre as 16h20 e as 17h30. A
atividade da escola EB1 Arq. Victor Palla, realizou-se no campo de futebol do Operário a partir entre as 15h00
e as 17h00. O tempo de atividade prolongou-se mais do que as restantes escolas unicamente devido às
deslocações das crianças entre a escola e o Operário.

Centro de Estudos EmPenha-te
Os serviços do Centro de Estudos consubstanciam-se na frequência, por parte dos alunos participantes, de
sessões facilitadoras de aprendizagens em disciplinas integrantes do currículo escolar, tendo em vista a
melhoria dos resultados escolares obtidos. A equipa é constituída por um coordenador pedagógico e três
professores. As aulas duram uma hora e têm periodicidade semanal. Podem inscrever-se alunos que residam
ou estudem na freguesia, com prioridade para os primeiros. Este serviço conta com 16 turmas e um total de
106 inscrições nas diferentes áreas temáticas, conforme tabela descritiva:

Festival de Cinema de Animação Monstrinha
A Junta de Freguesia da Penha de França associou-se ao Festival de Cinema de Animação Monstrinha. Esta
iniciativa permite que as crianças possam ter uma experiência pedagógica e cultural através do cinema de
curta-metragem e animação. A MONSTRINHA, inserida no Festival MONSTRA– cinema de animação para
crianças, tem um programa de animação com sessões escolares no Cinema S. Jorge.
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Estando inscritas inicialmente 429 crianças, por motivo de uma greve que decorreu no dia da saída para o
Festival, só puderam participar 135 crianças das escolas públicas de Jardim de Infância e 1º Ciclo da
Freguesia. A sessão de cinema de animação realizou-se no dia 16 de março no Cinema São Jorge.

Apoio a iniciativas escolares
Na sequência da solicitação por parte dos Agrupamentos de Escolas ou das Direções dos estabelecimentos
de ensino, foi dado apoio no âmbito do transporte para passeios e eventos, através do aluguer de autocarros
para a Escola Patrício Prazeres para visita à Gulbenkian no dia 20 de abril e ao Jardim de Infância do Centro
Social e Paroquial da Penha de França para uma visita ao Badoca Park.

EPAL – Corrente pela Água
No âmbito da iniciativa EPAL – Corrente pela Água - decorrente da comemoração dos seus 150 anos, numa
missão de sensibilização e partilha de boas práticas para o uso eficiente da água, junto da comunidade
educativa da cidade de Lisboa, verificou-se o envolvimento das escolas da freguesia da Penha de França.

Este projeto tem como principal objetivo a alteração dos modos de consumo da água e uma mudança de
comportamentos para um uso eficiente da água com vista à adoção de medidas de combate ao desperdício.
Foram a concurso, a EB1 Arq.ª Victor Palla, a Casa Pia de Lisboa e o Centro Social e Paroquial da Penha de
França.

Verão Penha Infância
As pré-inscrições para participantes para o programa Verão Penha Infância realizaram-se no espaço
Multiusos de 16 a 23 de Abril. Para este programa foram rececionadas 265 pré-inscrições distribuídas pelos
dois turnos, 1º turno 16 a 27 de julho 2º turno de 30 de julho a 10 de agosto. Das pré-inscrições rececionadas
obtiveram vaga 116 crianças no 1º turno e 93 crianças no 2º turno, tendo sido dada prioridade às crianças
com pais recenseados da freguesia.
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O período de inscrições para monitores realizou-se de 2 da 13 de abril e foram rececionadas 33 candidaturas
para entrevista. Das candidaturas rececionadas forma selecionados 25 monitores para este programa. No
dia 26 de maio realizou-se no Espaço Multiusos uma ação de sensibilização para monitores e coordenadores
dos programas Verão Penha Infância e Jovem. No período da manhã foi feito o enquadramento dos
programas, no período da tarde realizou-se uma ação de sensibilização de suporte básico de vida realizada
por dois técnicos da Associação de Voluntários da Proteção Civil – ProAgir.

Associação 5 ao Dia
O programa 5 ao Dia, da Associação 5 ao Dia, tem por objetivo a promoção do consumo diário de 5 frutos
e/ou hortícolas junto de crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, para potenciar uma
alimentação saudável e promover a alteração de hábitos alimentares com vista a condução de estilos de vida
saudáveis, contribuindo para a prevenção de diversas doenças crónicas, associadas a uma má alimentação,
nomeadamente a obesidade.

O Programa 5 ao Dia foi criado para dar resposta à necessidade crescente da educação cívica consciente das
crianças, tendo sido formatados programas para dois grupos alvo: o 1º Ciclo (crianças dos 7 aos 9 anos) e 2º
Ciclo (crianças dos 10 aos 12 anos). A mensagem a divulgar assenta nos benefícios do consumo diário de
pelo menos 5 doses de produtos hortofrutícolas sobre o mote “5 ao Dia, Faz Crescer com Energia!”

A Junta de Freguesia da Penha de França atenta a esta problemática e na necessidade de intervenção,
estabeleceu um protocolo com a Associação 5 ao Dia, com o objetivo de promover junto das crianças das
escolas da freguesia a participação nas ações realizadas pela Associação no Mercado Abastecedor da Região
de Lisboa –MARL. As crianças/jovens de uma forma lúdico pedagógica, aprendem a importância e
necessidade de consumir mais vegetais e frutas para um crescimento saudável. As ações dividem-se em dois
momentos, um em que as crianças fazem um jogo e assistem a um vídeo sobre alimentação saudável e onde
podem fazer o seu próprio lanche saudável com frutas e num segundo momento uma visita ao MARL, zona
de venda de produtos hortofrutícolas. Estas sessões são sempre acompanhadas por nutricionistas. Sendo
que a atividade se realiza no MARL o transporte das crianças foi assegurado pela Junta de Freguesia.
Neste sentido, participaram neste projeto no intervalo de tempo, de março a maio as seguintes escolas:
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Escola
Centro Social Paroquial
Externato St. Francisca
Fundação Júlia Moreira

N.º participantes
66
12
52

Missão Nossa Senhora

17

EB1 Ator Vale
CED Maria Pia
Total

60
100
307

Mês Internacional de Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude
No âmbito do mês de prevenção dos maus tratos na Infância e Juventude, que decorreu no mês de Abril,
realizou-se no dia 19 de abril no Museu do Azulejo um encontro com a temática Diálogos sobre a
Parentalidade Positiva, que teve como oradores a Dr.ª Cláudia Garcia – NucliSol, Dr.ª Sofia SilveiraPresidente da CPCJ Lisboa-Centro, Dr. Luis Silva – 1º presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem
dos Advogados e Dr.ª Raquel Vaz – Psicóloga Clinica, Coach e Formadora

Para além desta iniciativa foi feita a projeção do documentário o Começo da Vida, orientado pela Dr.ª Raquel
Vaz no dia 27 de abril, no Espaço Multiusos.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens- Lisboa Centro - técnico cooptado
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 as situações
suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral, de acordo
com o artigo 12º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), aprovada pela Lei nº 147/99, de
1 de setembro, com as alterações constantes da Lei 142/15, de 8 de setembro.
A CPCJ funciona em duas modalidades, alargada e restrita.
À Comissão, na sua modalidade alargada, compete desenvolver ações de promoção dos direitos e de
prevenção das situações de perigo para a criança e jovem, de acordo com o artigo 18º da LPCJP. À
modalidade restrita compete intervir nas situações em que uma criança ou jovem está em perigo (artigo 21º
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da LPCJP). Os técnicos da comissão alargada são os técnicos que farão parte da restrita, quer por cooptação,
nomeação de acordo com a lei.
Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando se encontra numa das seguintes situações:
- Está abandonada ou vive entregue a si própria;
- Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;
- Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;
- Está aos cuidados de terceiros, durante período de tempo em que se observou o estabelecimento com
estes de forte relação de vinculação e em simultâneo com o não exercício pelos pais das suas funções
parentais;
- É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação pessoal
ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento;
- Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o
seu equilíbrio emocional;
- Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua saúde,
segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou quem tenha
a guarda de facto se lhes oponham de modo adequado a remover essa situação.
Neste sentido, para fazer face ao elevado n.º processual desta comissão que abrange nove freguesias da
cidade de lisboa, a Junta de Freguesia decidiu apoiar a CPCJ Lisboa - Centro, cooptando uma técnica, duas
vezes por semana, tendo iniciado a sua atividade no dia 22 de novembro na modalidade restrita, enquanto
gestora de processos.
No período a que se refere esta informação escrita a técnica acompanhou 32 Processos de Promoção e
Proteção da área de intervenção da CPCJ Lisboa- Centro.
Problemática Sinalizada
PPP'S
A criança esta abandonada ou entregue a si própria)
1
Ausência temporária de suporte familiar ou outro
2
Crianças e jovens não acompanhados
1
A Criança/Jovem assume comportamentos que afecta o seu bem-estar e desenvolvimento sem que
os pais se oponham de forma adequada
1
Comportamentos graves anti-sociais ou/e de indisciplina
1
Consumo de Bebidas Alcoólicas
1
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Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança
Violência Doméstica
Mau Trato Físico
Negligência
Prático de facto qualificado pela lei penal como crime para crianças com idade inferior a 12 anos
Absentismo Escolar
Total de PPP ativos

5
12
1
4
2
1
32

Parque Escolar
Com a transferência de competências e no âmbito das pequenas obras e intervenções nos recintos escolares,
foram apoiadas todas as escolas públicas da Freguesia, Jardim de Infância e 1º Ciclo, designadamente a
Escola Básica Victor Palla, JI e EB1 Actor Vale, JI Professor Oliveira Marques, Escola Básica Professor Oliveira
Marques e AE Patrício Prazeres (espaço da CAF).

9.2 JUVENTUDE
Ludobiblioteca - Espaço Penha Jovem
A Ludobiblioteca é um projeto da Junta de Freguesia da Penha de França, pensada especialmente para a
animação educativa dos tempos livres de jovens do 5º, 6º e 7º anos de escolaridade da Freguesia da Penha
de França, consubstanciando-se num ambiente educativo descontraído, confortável e seguro, estimulando
as competências emocionais e sociais dos jovens, convidando à criatividade, à liberdade de expressão e ao
convívio saudável entre todos os intervenientes.

Em maio de 2018 estavam inscritos 41 participantes, incluindo dois jovens com Necessidades Educativas
Especiais de carácter permanente - Perturbação do Espetro do Autismo.

No mês de março, foram dinamizadas algumas atividades regulares como jogos de grupo em conjunto com
a CAF, artes plásticas com a realização de flores em papel colorido, assinalando o dia da mulher, iniciaram
um jogo de tabuleiro chamado “Unicórnios Instáveis”, Karaoke, oficinas de construção tridimensional, os
clubes de leitura, cinema, projeção de filme “Hotel Transilvânia”, no Dia Mundial da Poesia elaboram-se
poemas e um cartaz ilustrado, entre outras. Para assinalar o Dia do Pai, os participantes elaboraram
presentes à sua escolha para oferecer aos pais.

33

Durante as férias da Páscoa, em conjunto com a CAF da Escola Arq. Victor Palla, estiveram inscritos 24
participantes, com atividades de manhãs desportivas, tardes de artes plásticas, jogos de tabuleiro. Foi
abordado ainda o tema dos Estereótipos e o significado do preconceito nas relações entre as pessoas. Foram
ainda abordados temas como o Bullying e o Espectograma e a Sexualidade (em parceria com uma equipa da
Santa Casa da Misericórdia).

Foram ainda realizados o clube de cinema e de fotografia e uma visita ao Miradouro Monte Agudo, bem
como uma caça ao ovo.

No mês de abril e maio, a Ludobiblioteca trabalhou o tema “As pessoas são solitárias porque constroem
muros em vez de pontes”, através das oficinas de artes plásticas, teatro, fotografia e cinema.

Verão Penha Jovem
As pré-inscrições para participantes para o programa Verão Penha Jovem realizaram-se no espaço Multiusos
de 16 a 23 de Abril.
Para este programa foram rececionadas 77 pré-inscrições distribuídas pelos dois turnos, 1º turno 16 a 27 de
julho 2º turno de 30 de julho a 10 de agosto. Das pré-inscrições rececionadas obtiveram vaga 40 crianças
no 1º turno e 30 crianças no 2º turno, tendo sido dada prioridade às crianças com pais recenseados da
freguesia.
O período de inscrições para monitores realizou-se de 02 de abril a 13 de abril e foram rececionadas 33
candidaturas para entrevista. Das candidaturas rececionadas forma selecionados 4 monitores para este
programa. No dia 26 de maio realizou-se no Espaço Multiusos uma ação de sensibilização para monitores e
coordenadores dos programas Verão Penha Infância e Jovem.
No período da manhã foi feito o enquadramento dos programas, no período da tarde realizou-se uma ação
de sensibilização de suporte básico de vida realizada por dois técnicos da Associação de Voluntários da
Proteção Civil – ProAgir.
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9.3 CULTURA
Festival Cumplicidades – Passaporte da Dança
A Junta de Freguesia da Penha de França participou em conjunto com a Eira na realização da 2ª edição do
Festival Cumplicidades. O Festival Cumplicidades é um Festival de Dança Contemporânea que, na 2.ª edição,
lançou a iniciativa Passaporte da Dança. Este Passaporte da Dança consiste na dinamização por escolas de
dança ou entidades similares da abertura de aulas livres e gratuitas das diversas modalidades de dança, aos
cidadãos, durante uma semana. A Junta de Freguesia da Penha de França articulou e convidou à participação
as três escolas de dança da freguesia – Fórum Dança, MDance e o Bicho do Saber, que aceitaram abrir as
portas das suas escolas para a realização das aulas gratuitas durante os dias do festival, que se realizou de 3
a 10 de março.

Foram adquiridos 30 passaportes para sortear aos participantes destas aulas gratuitas para poderem
escolher um dos sete espetáculos que fizeram parte da segunda parte do festival, de 10 a 17 de março.

A Junta de Freguesia da Penha de França foi convidada para ser entidade de apoio ao Projeto nos meios de
comunicação social, com vista a explicar esta experiência em diversos meios, nomeadamente rádios e
televisão dando projeção a esta parceria e às escolas da Junta de Freguesia da Penha de França.

Na sequência deste projeto foi possível criar uma aula aberta específica na Escola Secundária António Arroio,
com a participação voluntária de uma professora do Fórum Dança que deu aos alunos uma aula de dança
contemporânea. Foi possível assim, criar novas redes de parceiras entre entidades que partilham o mesmo
espaço da Junta de Freguesia e que poderão abrir novas ligações e participações na comunidade.

Encontro de Coros da Primavera
No dia 24 de março a Junta de Freguesia realizou mais um encontro de coros, desta vez um encontro
primaveril que teve lugar na Igreja da Madre de Deus, no Museu do Azulejo. Os coros convidados foram os
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Coros ‘Staccato’ e ‘Ninfas do Lis’. O encontro teve ainda uma missão solidária em prol da Associação Sol,
tendo sido convidados vários patronos da associação.
Feira do Livro da Penha de França
A habitual feira do livro regressou à Penha de França mas desta vez num formato diferente. Tendo por base
a feira de venda de livros foram organizadas várias dinâmicas de 4 de abril a 3 de maio, designadamente
leituras para todas as idades, contos infantis, poesia, entre outros. Houve também lançamentos de livros e
sessões de autógrafos. Salienta-se que foram convidadas à participação e presença as editoras com sede na
freguesia para dar a conhecer as obras que editam. Destacamos igualmente a presença das Pais em Rede,
com os livros da coleção Meninos Especiais.

Os Mistérios da Penha – Percursos Pedestres pela Freguesia
No âmbito da valorização do património da Penha de França apoiando entidades sedeadas na freguesia,
cooperou-se com a Associação O Barracão no desenvolvimento de um ciclo de percursos, os “Mistérios da
Penha de França” onde se pode conhecer a história do bairro. Os percursos decorrem nos últimos sábados
dos meses abril, maio, junho e julho.
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10.

MARCA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

Revista Penha
Foram publicados mais quatro números da revista Penha, a publicação mensal da Junta de Freguesia, que
em 28 páginas dá destaque à sociedade civil e parceiros, ao comércio local e às atividades institucionais,
contando ainda com um espaço dedicado à comunicação da Assembleia de Freguesia.
Seguem os destaques neste período:





Março – Dia da Mulher, regresso do Alto do Pina às Marchas de Lisboa, o futuro do Vale de Santo
António, encerramento do Polo Morais Soares;
Abril – 5.º Plenário da Comissão Social da Freguesia, Centro Social e Paroquial de S. João Evangelista,
POP Penha, 100 anos da freguesia da Penha de França, entrevista a dois designers da freguesia;
Maio – Entrevista Igreja N.S. Penha de França, ação da Proteção Civil, iniciativa no âmbito do mês
contra a violência sobre crianças e jovens, POP Escolas, exposição sobre o Arq. Vítor Palla,
comemorações 25 de Abril.

Vitrinas e cartazes
Manteve-se a atualização regular – semanal – das vitrinas da Junta de Freguesia espalhadas por todo o
território da Penha.

Dinamização do sítio na internet, Facebook e Instagram
No mesmo sentido da comunicação com os Fregueses, continuou a aposta no sítio na internet da Freguesia,
tal como no Facebook, um canal privilegiado de proximidade entre os cidadãos e as instituições, e o
Instagram, baseado nas imagens e fotografias da Penha.

Canal de YouTube da Penha de França
Criou-se o canal de YouTube da Junta de Freguesia da Penha de França, uma nova aposta no vídeo como
forma de divulgação da Freguesia e das suas atividades. Com regularidade têm sido carregados novos vídeos,
respeitantes às mais variadas temáticas.

Newsletter
Manteve-se a produção de uma newsletter semanal com as notícias mais relevantes dos sete dias passados
ou dos mais importantes factos a anunciar.
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11. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA

02 março – Reunião no Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, onde foi abordado o Plano de
Atividades em parceria com a Junta de Freguesia. Foi realizado um balanço dos Cursos de Agentes Locais de
Proteção Civil já realizados e perspetivado os cursos seguintes.

19 março – Reunião com a Polícia Municipal de Lisboa, onde estiveram presentes diversas Juntas de
Freguesia e foram abordados temas como a importância e o papel da Polícia Municipal, os paradigmas de
Prevenção, Cidadania e Segurança e os projetos em desenvolvimento como:

a)
b)
c)
d)
e)

Projeto Atentos à Rua;
Projeto “Polis e Maria”;
Projeto “Comunidade Mais Segura”;
Projeto “Lisboa ( c ) idade maior”
Outros.

07 de abril – No âmbito do Grupo de Agentes Locais de Proteção Civil da Penha de França realizou-se mais
um Workshop em comunicações de emergência, levado a cabo pela Associação de Radio Amadores da
Região de Lisboa e contributo inestimável da FNA -Penha de França.

14 maio – Reunião no SMPC Lisboa onde se abordou a realização na Penha de França do 8º Curso de Agentes
Locais de Proteção Civil para as juntas de freguesia, a realizar em junho e julho todos os sábados no Espaço
Multiusos (2 primeiras sessões) e as restantes na Escola de Formação do Regimento de Sapadores de
Bombeiros (3 ultimas sessões), bem como a participação das juntas numa equipa de observadores da
operação de prevenção e intervenção nas Festas de Populares da cidade de Lisboa a realizar em Junho.
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12. ANEXO PROPOSTAS DO EXECUTIVO

Ata nº

Data

11
12

12/03/2018
26/03/2018

13
14

06/04/2018
11/04/2018

Proposta
nº
6
7
8
9
10
11
12
13

15

30/04/2018

14
15
-

16

11/05/2018

16
17
18

17

22/05/2018

19

18

28/05/2018

-

Descrição
Alteração ao Orçamento para 2018
Transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas – Ano Letivo 2017/2018
Contrato-Programa entre a Freguesia e o Operário Futebol Clube de Lisboa
Homologação da Lista de Ordenação Final
Apreciação do Inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais - 2017
Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas referente a 2017
1ª Revisão ao Orçamento e às Opções do Plano para 2018
Acordo Coletivo de Empregador Público entre a Freguesia da Penha de França e os
Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Publica - SINTAP
Apoio ao Ginásio do Alto do Pina para a realização da Marcha Infantil “Altopininhas”
Apoio Financeiro à Associação dos Comerciantes nos Mercados de Lisboa para a
realização da Marcha Popular dos Mercados
Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia e a Paróquia da Penha de França
Alteração ao Orçamento de Despesa e 2ª Alteração ao Plano Plurianual de
Investimentos
Homologação da Lista de Ordenação Final
Acordo Coletivo de Empregador Público entre a Freguesia da Penha de França e o
STAL - Sindicatos dos Trabalhadores da Administração Local e Regional
Projetos Vencedores do Programa de Orçamento Participativo – POP Penha e POP
Escolas 2018
Relatório de Avaliação de Observância do Estatuto do Direito de Oposição no ano
de 2017
Informação

Obs.
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
aprovado
-
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13. ANEXOS LIMPEZA URBANA
Quadro 1 – Varredura
Descrição de ruas que envolve

Nº de
Passagens

Cristóvão Falcão

R. Coronel Luna, de Oliveira; R. Cristóvão Falcão; R. Ferreira do Amaral; Rua
Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz.

35

Alto do Pina

R. Sabino Sousa; R. 4 de Agosto (parte); R. António Luís Inácio; R. Melo Gouveia
(parte); R. do Sol a Chelas.

35

Qtª do Lavrado

R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de Andrade.

46

Qtª da Curraleira

Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte.

20

Barão Sabrosa

R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 4 de
Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte).

50

Oliveira Ramos

R. Oliveira Ramos; R. dos Baldaques (parte); R. Actor Vale; Alameda D. Afonso
Henriques (parte).

27

Morais Soares I

R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar

74

Morais Soares II

R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo
Mendonça e Costa; R. Edith Cavell.

74

Paiva Couceiro

Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro)

74

Afonso III

Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes

32

Domingos Jardo

R. Domingos Jardo; R. Fuas Roupinho; R. Paio Peres Correia; Av. Afonso III (do
Cemitério Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.)

37

Estrada de Chelas

R. do Forte de Stª. Apolónia; R. Nelson de Barros; R. José Sobral Cid; Estrada de
Chelas; Travessa da Amorosa.

25

Cruz de Pedra

Av. Mouzinho de Albuquerque (da escola P. Prazeres até à Cruz da Pedra) R.
Cruz da Pedra; R. da Madre Deus; Beco da Horta das Canas.

30

Infante D. Henrique

Av. Infante D. Henrique (parte)

20

Calçada das Lajes

Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das
Comendadeiras (parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. Prazeres

25

Alto Do Varejão

R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho (parte);
Azinhaga Alto do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte).

32

Bairro Lopes

R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo Coelho
(parte); Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita).

41

Mouzinho de Albuquerque I

Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. Aires de
Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho

35

Mouzinho de Albuquerque II

Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres

19

Vale Escuro

Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata

42

Nome do Cantão

40

Francisco Pedro Curado

R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa (parte); R.
Castelo B. Saraiva (parte).

37

Castelo Branco Saraiva

Vila Cândida; R. Castelo B. Saraiva (parte); R. Frei Manuel do Cenáculo; Torres
do Alto da Eira; R. Particular até à creche.

29

Barrilaro Ruas

R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML

26

General Roçadas I

Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. Celestino da
Costa Parte.

41

General Roçadas II

Av. General Roçadas das Finanças até Mercado de Sapadores incluindo parque
de estacionamento.

33

Teixeira Pinto

Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. Lacerda e
Almeida (parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto.

64

Travessa do Calado

R. Martins Sarmento (parte); R. Nery Delgado; R. Visconde de Juromenha; R
Padre sena Freitas; Trv. Do Calado; R. Cesário Verde (parte); R. Carlos Ribeiro.

28

Cesário Verde

R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. Mestre
António Martins; R: Martins Sarmento (parte)

23

Lacerda e Almeida

R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros (até
Sebastião S. Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte).

41

Sebastião Saraiva Lima

Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos Mouros
(parte); R. Heróis de Quionga (parte).

38

Penha de França

R. da Penha de França (da Escola Luísa de Gusmão até ao Largo da Penha de
França Inclusive); Praça Aniceto do Rosário; R. Marques da Silva; R. Heróis de
Quionga (parte).

42

António Sardinha

R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores

37

Bairro Lamosa

R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José Augusto
Vieira; R. Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges Grainha.

33

Gualdim Pais

R. Gualdim Pais e Beco das Canas.

20

41

Quadro 2 – Deservagem

Descrição de ruas que envolve

Nº de
Passagens

Cristóvão Falcão

R. Coronel Luna, de Oliveira; R. Cristóvão Falcão; R. Ferreira do Amaral; Rua
Luís Monteiro; R. de Stª. Rita Vaz.

2

Alto do Pina

R. Sabino Sousa; R. 4 de Agosto (parte); R. António Luís Inácio; R. Melo Gouveia
(parte); R. do Sol a Chelas.

1

Qtª do Lavrado

R. António Gonçalves; Av. Marechal Gomes da Costa; R. José Inácio de Andrade.

2

Qtª da Curraleira

Av. Marechal Gomes da Costa; R. Santos Simões; Bairro Horizonte.

3

Barão Sabrosa

R. Barão Sabrosa; R. Melo Gouveia (parte); R. dos Baldaques (parte); R. 4 de
Agosto (parte); Alameda D. Afonso Henriques (parte).

1

Oliveira Ramos

R. Oliveira Ramos; R. dos Baldaques (parte); R. Actor Vale; Alameda D. Afonso
Henriques (parte).

1

Morais Soares I

R. Morais Soares da Praça Paiva Couceiro à Praça do Chile lado impar

1

Morais Soares II

R. Morais Soares da R. do Sol a Chelas à Praça do Chile lado par; Largo
Mendonça e Costa; R. Edith Cavell.

1

Paiva Couceiro

Praça Paiva Couceiro; R. Morais Soares (da Parada até à Praça P. Couceiro)

1

Afonso III

Parada do Alto de S. João; Av. Afonso III até à rua David Lopes

2

Domingos Jardo

R. Domingos Jardo; R. Fuas Roupinho; R. Paio Peres Correia; Av. Afonso III (do
Cemitério Israelita até à R. Cruzado Osberno, inclusive.)

2

Estrada de Chelas

R. do Forte de Stª. Apolónia; R. Nelson de Barros; R. José Sobral Cid; Estrada de
Chelas; Travessa da Amorosa.

4

Cruz de Pedra

Av. Mouzinho de Albuquerque (da escola P. Prazeres até à Cruz da Pedra) R.
Cruz da Pedra; R. da Madre Deus; Beco da Horta das Canas.

3

Infante D. Henrique

Av. Infante D. Henrique (parte)

0

Calçada das Lajes

Calçada das Lajes; Praça Ernesto Roma; Trv. Alto do Varejão; Largo das
Comendadeiras (parte); Largo de Santos-o-novo; R. da Escola P. Prazeres

3

Alto Do Varejão

R. Joseph Piel; R. Lopes; R. David Lopes (parte); R. Adolfo Coelho (parte);
Azinhaga Alto do Varejão; Caminho Alto do Varejão (parte).

1

Bairro Lopes

R. Sousa Viterbo; R. David Lopes (parte); R. Braamcamp Freire; R. Adolfo Coelho
(parte); Av. Afonso III (de R. David Lopes até Cemitério Israelita).

1

Mouzinho de Albuquerque I

Av. Mouzinho de Albuquerque da Praça P. Couceiro até à Rotunda; Pr. Aires de
Ornelas; Pr. João Azevedo Coutinho

0

Mouzinho de Albuquerque II

Av. Mouzinho de Albuquerque da Rotunda até à escola P. Prazeres

1

Vale Escuro

Av. Coronel Eduardo Galhardo; R. Themudo Barata

2

Francisco Pedro Curado

R. Francisco Pedro Curado; R. Eduardo Costa; R. Celestino da Costa (parte); R.
Castelo B. Saraiva (parte).

1

Castelo Branco Saraiva

Vila Cândida; R. Castelo B. Saraiva (parte); R. Frei Manuel do Cenáculo; Torres
do Alto da Eira; R. Particular até à creche.

3

Nome do Circuito
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Barrilaro Ruas

R. Barrilaro Ruas e patamares dos prédios da CML

0

General Roçadas I

Av. General Roçadas de R. Mestre Ant. Martins até às Finanças; R. Celestino da
Costa Parte.

1

General Roçadas II

Av. General Roçadas das Finanças até Mercado de Sapadores incluindo parque
de estacionamento.

2

Teixeira Pinto

Av. Gen. Roçadas da R. Mestre Ant. Martins até Pr. P. Couceiro; R. Lacerda e
Almeida (parte); R. Artur Paiva; R. Teixeira Pinto.

1

Travessa do Calado

R. Martins Sarmento (parte); R. Nery Delgado; R. Visconde de Juromenha; R
Padre sena Freitas; Trv. Do Calado; R. Cesário Verde (parte); R. Carlos Ribeiro.

1

Cesário Verde

R. Cesário Verde (parte); R. Estácio da Veiga; R. Conde de Monsaraz; R. Mestre
António Martins; R: Martins Sarmento (parte)

1

Lacerda e Almeida

R. Dr. Lacerda e Almeida; R. Neves Ferreira; Calçada Poço dos Mouros (até
Sebastião S. Lima); R. Jacinto Nunes; R. Carrilho Videira (parte).

0

Sebastião Saraiva Lima

Largo Alferes Duarte; R. Carrilho Videira (parte); Calçada Poço dos Mouros
(parte); R. Heróis de Quionga (parte).

3

Penha de França

R. da Penha de França (da Escola Luísa de Gusmão até ao Largo da Penha de
França Inclusive); Praça Aniceto do Rosário; R. Marques da Silva; R. Heróis de
Quionga (parte).

1

António Sardinha

R. da Penha de França da Pr. Ant. Sardinha até R. de Sapadores

1

Bairro Lamosa

R. do Triangulo Vermelho; R. Enfermeiras da Grande Guerra; R. José Augusto
Vieira; R. Feio Terenas; R. António Maria Batista; R: Borges Grainha.

2

Gualdim Pais

R. Gualdim Pais e Beco das Canas.

2
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Quadro 3 – Circuito Motocão

Circuito Manhã
Segunda a Sábado
Av. Coronel Eduardo Galhardo
Jardim Luís Ferreira
Morais Soares
Rua Actor Vale – Escola
Parada Alto S. João – P. de estacionamento
Rua Joseph Piel

Circuitos Tarde:
Circuito A - Segunda, Quarta, Sexta
Sebastião Saraiva Lima
Heróis de Quionga
Poço dos Mouros
Jacinto Nunes
Rua Carrilho Videira
Praça Paiva couceiro
Rua Oliveira Ramos
Largo Mendonça e Costa
Av. General Roçadas
Bairro Cesário Verde
Rua da Penha de França
Rua Augusto José Vieira
Rua Feio Terenas
Rua António Maria Batista
Rua Triangulo Vermelho
Rua Enfermeiras da Grande Guerra
Av. General Roçadas
Rua Castelo Branco Saraiva
Frei Manuel do Cenáculo
Francisco Pedro Curado
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Quinta do Lavrado
Circuito B - Terça, Quinta, Sábado
Mouzinho de Albuquerque
Rua Barão de Sabrosa
Rua Ferreira do Amaral
Rua Coronel Luna de Oliveira
Rua Luís Monteiro
Rua António Luís Inácio
Rua Sabino de Sousa
Rua 4 de Agosto
Rua Melo Gouveia
Rua Lopes
Rua Sousa Viterbo
Rua Braamcamp Freire
Av. Afonso III
Rua Domingos Jardo
Rua Fuas Roupinho
Rua do Cruzado Osberno
Rua Forte de Santa Apolónia
Estrada de Chelas
Rua Nelson de Barros
Rua José sobral Cid
Rua da Madre deus
Calçada da Cruz de Pedra
Calçada das Lajes
Rua do Alto do Varejão
Rua Henrique Barrilaro Ruas
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Quadro 4 – Circuito de limpeza de dispensadores caninos

Praceta Carlos Ribeiro (Logradouro)
Av. General Roçadas (Parque Infantil)
Parada do Alto de S. João (P. de estacionamento)
Praça António Sardinha (Parque Infantil)
Av. Mouzinho de Albuquerque nº31
Rua Actor Vale nº14
Rua Coronel Ferreira do Amaral nº9
Rua Sabino de Sousa cz com Rua Melo Gouveia
Rua Nelson de Barros cz com Rua José Sobral Cid
Av. Afonso III nº23 (junto ao jardim)
Rua Luís Monteiro (dentro do jardim Bulhão Pato)
Mercado de Sapadores (junto ao Jardim)
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14. ANEXO ESPAÇO PÚBLICO
Calçadas, abatimentos (manutenção)
- Escola Oliveira Marques 4,20: m2
- Avenida Mouzinho de Albuquerque 0, 65: m2
- Escola Arquiteto Vítor Palla 0,87: m2
- Estrada de Chelas 1,32: m2
- Largo da Penha de França 0, 61: m2
- Rua da Penha de França 4,06: m2
- Rua Morais Soares 3,21: m2
- Avenida General Roçadas 0,65: m2
- Rua General Themudo Barrata 0,63: m2
- Rua Coronel Luna de Oliveira 2, 87;
- Rua Castelo Branco Saraiva 12,05: m2
- Rua Francisco Pedro Curado 4,78: m2
- Praça António Sardinha 0,63: m2
- Rua 4 de Agosto 7,12: m2
- Rua Artur de Paiva 0,69: m2
- Rua Sabino de Sousa 4,45: m2
- Rua Sebastião Saraiva Lima 8, 21: m2
- Rua Teixeira Pinto 9, 58: m2
- Rua dos Baldaques 7,59: m2

Total de 74,8 m2
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Reparação e/ou colocação de lancil
- Rua dos Baldaques 1 ml;

Total de 1 ml

Sinais verticais (reafixação/colocação)
- Avenida General Roçadas – 2;
- Rua General Themudo Barrata – 1;
- Rua Morais Soares- 2;
- Praça Paiva Couceiro – 1;
- Rua Castelo Branco saraiva – 2;
- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 1;

Total de 9 sinais

Pilaretes (colocação e reposição)
- Largo da Penha de França – 2;
- Rua Teixeira Pinto – 8;
- Rua Artur de Paiva – 3;
- Rua da Penha de França - 1;
- Rua Sebastião Saraiva Lima – 2;
- Rua 4 de Agosto – 4;

Total de 20 pilaretes

Diversos trabalhos
- Retirada dos prumos – 6;
- Retirada das placas de parque de estacionamento – 6;
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- Largo da Rua Professor Celestino da Costa – recolocação dos vasos;

Ocorrências enviadas para a CML:
Candeeiros
- Rua Matilde Rosa Araújo – 1 oco;
- Rua Gualdim Pais – 1 oco;

Buracos ou abatimentos na faixa de rodagem
- Avenida Afonso III – 1 oco;
- Avenida Coronel Eduardo Galhardo – 1 oco;
- Calçada das Lajes – 1 oco;
- Calçada de Cruz da Pedra – 1 oco;
- Praça João Azevedo Coutinho – 1 oco;
- Praça Paiva Couceiro – 2 oco;
- Rua António Maria Baptista – 1 oco;
- Rua Barão de Sabrosa – 1 oco;
- Rua da Madre de Deus – 1 oco;
- Rua Dr. Oliveira Ramos – 2 oco;
- Rua Forte de Santa Apolónia – 1 oco;
- Rua Heróis de Quionga – 1 oco;
- Rua Lopes – 1 oco;
- Rua Marques da Silva – 1 oco;
- Rua Sebastião Saraiva Lima – 1 oco;
- Rua Triangulo Vermelho – 1 oco;

Caleiras danificadas
- Rua Particular à Rua Sebastião Saraiva Lima – 1 oco;
- Rua Morais Soares – 1 oco;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1 oco;
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Papeleiras
- Rua Eduardo Costa – 1 oco;
- Rua Dom Fuas Roupinho – 1 oco;
- Parada do Alto de São João – 1 oco;
- Praça Paiva Couceiro – 1 oco;
- Rua Joseph Piel – 1 oco;

Desratização
- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 1 oco;
- Avenida General Roçadas – 2 oco;
- Rua Heróis de Quionga – 1 oco;
- Rua Henrique Barrilaro Ruas – 1 oco;

Desbaratização
- Rua Henrique Barrilaro Ruas – 2 oco;

Contentor para residios urbanos
- Rua Sousa Viterbo – 1 oco;

Ocorrências diversas
- Rua Particular à Rua Castelo Branco Saraiva cabo solto no poste de eletricidade;
- Rua Particular à Rua Castelo Branco Saraiva sem abrigos;
- Avenida General Roçadas capacete saliente (EPAL) – 2 oco;
- Alto Varejão muro;
- Calçada Cruz da Pedra talude;
- Rua Henrique Barrilaro Ruas infiltração na via publica;
- Avenida Afonso III capacete gás;
- Rua da Penha de França pilaretes novos;
- Rua Coronel Luna de Oliveira pombos;
- Rua Jacinto Nunes Insalubridade em habitação;
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- Rua Morais Soares abatimento na via publica;
- Rua Forte de Santa Apolónia abatimento na via publica;
- Rua Actor Vale abelhas;
- Rua António Maria Baptista abatimento na via publica (obra Gás);
- Rua da Penha de França grafiti;
- Avenida General Roçadas ecoponto danificado;
- Rua Barão Sabrosa capacete Gás;
- Rua da Penha de França abatimento (obra EPAL);
- Rua da Penha de França esgoto;
- Rua dos Baldaques abatimento na via publica (EPAL);
- Morais Soares reparação de calçada (obra Gás);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque vidro partido (paragem);
- Avenida Coronel Eduardo Galhardo tampa de esgoto;
- Rua Sebastião Saraiva Lima calçada EPAL;
- Rua dos Baldaques abatimento EPAL;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque lancil;
- Rua Barão Sabrosa sinal vertical danificado;
- Rua Heróis de Quionga rotura de água;
- Rua Morais Soares tampa ao nível do passeio;
- Rua Morais Soares baias (PM);
- Rua Henrique Barrilaro Ruas tampa ao nível do passeio (EPAL);
- Rua Gualdim Pais reparação de calçada (obra CME);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de calçada (obra EDP);
- Vila Lopes insalubridade terrenos;
- Bairro Horizonte limpeza de terreno;
- Rua Teixeira Pinto reparação de calçada (obra GÁS);
- Alameda Dom Afonso Henrique chafariz;
- Travessa do Calado rotura de água;
- Rua Coronel Luna de Oliveira baias (PM);
- Rua Estácio de Veiga limpeza terraço;
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- Rua Francisco Pedro Curado rotura de água na via publica;
- Rua Bispo de Cochim semáforo danificado;
- Rua Teixeira Pinto rotura na via publica;
- Rua Dom Domingos Jardo limpeza de terreno;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque limpeza de terreno;
- Rua Alto Eira limpeza de terreno;
- Estrada de Chelas limpeza de terreno;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque limpeza de terreno;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque limpeza de terreno;
- Vila Lopes limpeza de terreno;
- Rua Francisco Pedro Curado limpeza de terreno;
- Bairro Horizonte patas de elefante;

Viaturas abandonadas ou estacionamento abusivo (10 Viaturas)
- Parada do Alto de São João;
- Rua Nelson de Barros;
- Rua José Sobral Cid;
- Avenida General Roçadas (parque de estacionamento);

Ocorrências enviadas para a EMEL:
- Rua Estácio da Veiga;
- Rua Álvaro de Santa Rita Vaz;
- Rua Luís Inácio;
- Avenida General Roçadas;
- Rua Neves Ferreira;
- Rua Marques da Silva;

Levantamento e Pedido de reparação de contentores de roupa:
- Avenida General Roçadas;
- Mercado de Sapadores;
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- Avenida Mouzinho de Albuquerque;
- Rua Adolfo Coelho;
- Avenida Afonso III;
- Alameda Dom Afonso Henrique;
- Jardim Bulhão Pato;
- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes;

Jardins e Espaços Verdes
Foi efetuada a manutenção e assistência técnica dos espaços ajardinados contemplados no contrato de
manutenção:
- Praça Paiva Couceiro;
- Praça António Sardinha;
- Mercado de Sapadores;
- Avenida Afonso III (três espaços);
- Calçada das Lajes;
- Rua do Cruzado Osberno;
- Rua Paio Peres Correia;
- Rua Francisco Pedro Curado (Prédios EPUL);
- Rua Francisco Pedro Curado (Traseiras do parque infantil);
- Rua Eduardo Costa (jardim);
- Rua Eduardo Costa (talude);
- Parque de estacionamento da Rua Particular;
- Jardim Bulhão Pato;
- Alto Varejão;
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (escadas);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (parque infantil);
- Avenida Mouzinho de Albuquerque (entre blocos);
- Rotunda tratado de Lisboa;
- Espaço das laranjeiras;
- Rua Cristóvão Falcão (lateral escola António Arroio);
53

- Avenida Marechal Francisco da Costa Gomes (taludes);
- Rotunda Vale de Chelas;
- Rua António Gonçalves;
- Forte de Santa Apolónia;
- Jardim da Rua Gualdim Pais;
- Praceta Carlos Ribeiro;
- Parada do Alto de São João;
- Rua Henrique Barrilaro Ruas;

Plantação de flores no jardim:
- Avenida Mouzinho de Albuquerque – 29 plantas;

Trabalhos realizados nas escolas:

- EB1 Arq.º Victor Palla;
Mono Blocos:
 Reposição do apoio do toldo no mono bloco 1;
 Reparação e limpeza de cobertura no mono bloco 3;
 Reparação de puxador e fechadura no mono bloco 5;
 Reparação de portão de entrada;
 Reparação de puxador de porta no mono bloco 6;
- E. B. Prof. Oliveira Marques;





Reparação de rotura de água na casa de banho dos professores;
Colocação de emboque na sanita no wc dos professores;
Reparação de sanitas de casa de banho dos rapazes;
Reparação de sanitas de casa de banha de raparigas;

- E.B. Actor Vale;
Bloco Norte:
 Reparação de sanitas e torneiras de wc de rapazes;
 Reparação de autoclismo de wc de raparigas;
 Reparação de autoclismo no wc de professores;
 Reparação de puxadores de janelas na sala 12;
 Reparação de fechadura da porta na sala 13;
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Bloco Sul:
 Reparação de autoclismos de wc de rapazes;
 Reparação de autoclismo de wc de raparigas;
 Reparação de porta sala 7;
 Reparação de luminária sala 6;
 Reparação de bandeira de janela sala 9;
 Reparação de fechadura da porta de entrada;
Cozinha:
 Reparação de sifão de lava loiça;
 Reparação de torneira lava loiça;
Jardim de infância:
 Reparação de porta de acesso a casa de banho;
 Colocação de fechadura na porta de acesso ao vestiário das funcionarias de cozinha;
 Colocação de luminária no wc das funcionarias de cozinha;
 Colocação de proteção em inox na parte baixo das portas de refeitório;
 Colocação de mola em duas portas do refeitório;
Mercado de Sapadores:




Reparação de filtração na loja;
Reparação e rotura de água numa loja;
Reparação de infiltração de garagem;

Manutenção e reparação de mobiliário urbano:




Rua Carlos Ribeiro (jardim);
Avenida General Roçadas recolocação de mesa e cadeiras;
Substituição do mobiliário urbano no jardim da Avenida Mouzinho de
Albuquerque;

Abate das árvores:
•

Praça Paiva Couceiro;

Poda das árvores:
•

Praça Paiva Couceiro – três arvores;

Parque Infantil:
•
•

Praça Paiva Couceiro recolocação do painel informativo;
Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação do gradeamento;
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Equipamentos desportivos:
•
•

Fixação de lona no campo de futebol do Bairro Horizonte;
Fixação de lona no campo de futebol da Quinta do Lavrado;

Desentupimento/reparação de bebedouro:
•
•

Praça Paiva Couceiro;
Rua Francisco Pedro Curado;

Diversos trabalhos:
•
•

Avenida Mouzinho de Albuquerque reparação de bordadura da floreira;
Avenida Mouzinho de Albuquerque retirada das lajetas de jardim;

Aplicação IPenha:
Durante o período de 1 de março até 30 de maio, deram entrada no total 94 ocorrências:
•
•

54 ocorrências encaminhadas para CML – dos quais 29 foram resolvidas;
40 ocorrências de responsabilidade da Junta de Freguesia – dos quais 22 foram resolvidas;
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