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Nota introdutória 

Cinco anos passados da Reforma Administrativa de Lisboa, a Junta de Freguesia da 

Penha de França entrou numa fase de maturidade em relação às suas novas 

competências.  

Está cumprida a grande tarefa de adaptar esta Junta de Freguesia à nova realidade 

destas autarquias na capital do país e, por isso, é tempo de passar a uma etapa mais 

pormenorizada da resolução dos problemas concretos.  

O ‘boom’ turístico que a cidade vive acarreta muitos desafios. Estando Lisboa (números 

divulgados em abril) a receber nove turistas por cada residente, os serviços municipais 

estão a passar por uma fase de adaptação à súbita e muito positiva realidade de a nossa 

cidade se ter transformado num importante destino turístico. 

Esta pressão traduz-se, por vezes, em consequências para os lisboetas. No caso 

específico da Penha de França, sentiu-se especificamente quanto à recolha de resíduos 

e consequente limpeza das ruas, bem como ao aumento significativo de unidades de 

alojamento local. 

Assim, uma das grandes prioridades da Junta de Freguesia em 2019 será a limpeza do 

nosso território.  

Sendo um processo iniciado em 2018, reforçámos tecnologicamente os meios da equipa 

de Gestão Territorial, agora mais apetrechada para realizar um trabalho de maior 

qualidade na limpeza das ruas, tal como, por exemplo, iniciámos uma campanha de 

diagnóstico e promoção das melhores práticas de limpeza junto dos comerciantes. Por 

outro lado, em articulação com a CML, colocamos diariamente meios na Freguesia para 

apoiar a edilidade no esforço da recolha do lixo ilegalmente espalhado pela Penha de 

França, nomeadamente junto aos ecopontos. A situação melhorou e estamos 

disponíveis, com a consequente disponibilização dos meios necessários, para tornar 

permanente esta tarefa.   

Outra preocupação será tornar o território da Penha de França cada vez mais ecológico, 

quer através do esforço da Junta – aposta, por exemplo, em veículos elétricos ou com 

uma menor pegada ecológica, bem como adotando boas práticas ambientais sempre 

que possível – como na vertente da sensibilização da nossa comunidade para a 

necessidade e vantagens para todos de adoção de comportamentos que valorizem os 

recursos, ao invés de os desbaratar.  

Ao mesmo tempo, outra das apostas fundamentais é a continuação da requalificação do 

Espaço Público, nomeadamente executando obras por delegação de competências da 

Câmara Municipal de Lisboa. Estão a ser finalizados vários projetos que envolvem 

montantes significativos face aos anos anteriores e que são uma prova da confiança que 

a CML deposita na capacidade de execução da Junta de Freguesia, atestando a forma 

positiva como é avaliada a execução do anterior pacote de contratos de delegação de 

competência.  
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Ainda na relação com o Município, continuará a ser prioritária a necessidade de reforçar 

a oferta de estacionamento na Freguesia, bem como prosseguir o trabalho de 

ordenação e fiscalização do parqueamento efetuado pela EMEL.  

Noutra vertente, o projeto ‘Uma Praça em Cada Bairro’ na Parada do Alto de S. João tem 

de avançar em 2019, se possível enriquecido com a construção de um silo entre esta 

praça e a Avenida Mouzinho de Albuquerque de modo a resolver os problemas de 

estacionamento do Bairro Lopes. Não é também possível esquecer a necessidade 

premente de melhorar o serviço de transportes públicos por toda a Penha de França, 

por exemplo através da carreira de bairro – de enorme importância para a população 

sénior.  

No início do ano, ainda quanto ao Espaço Público, ficará concluída a renovação do 

coberto vegetal da Praça Paiva Couceiro, atribuindo a devida dignidade a este espaço 

central da Penha de França. 

Em 2019, e quanto às restantes vertentes do trabalho e das competências desta Junta 

de Freguesia, o caminho consiste em manter o rumo traçado e reforçá-lo pontualmente 

na medida das necessidades e das disponibilidades orçamentais. 

Continuaremos a promover o bem-estar e a socialização dos idosos através dos 

programas de férias, das visitas, da oferta de atividade física, do projeto Penha Liga, do 

Grupo de Cantares ou do Transporte Solidário – de que os seniores são destinatários 

preferenciais.  

Será dinamizado o Posto Médico, agora renovado, com melhores condições e bons 

acessos, sendo que uma das apostas para 2019 é o Projeto Companhia, dedicado a 

combater a solidão na terceira idade, reduzindo situações de isolamento, 

institucionalização e abandono de pessoas idosas, procurando ativar as redes de 

vizinhança, voluntariado e solidariedade.  

Pretendemos ainda proporcionar respostas especializadas e inovadoras de apoio e 

cuidado para pessoas idosas com demência e seus familiares, sendo outra preocupação 

o apoio aos Cuidadores Informais, na mesma senda do que foi recentemente aprovado 

em sede de Orçamento de Estado, a que aliamos a vontade de criar uma rede de 

cuidadores informais na freguesia.   

Prosseguiremos a aposta no amparo a quem mais precisa de ajuda, seja porque vive em 

situação de exclusão social, seja porque passa por dificuldades pontuais. Como 

ferramentas de apoio ali continuarão a estar a Mercearia Social, o atendimento social 

da população, os Fundos de Emergência Social e o Fundo Social da Freguesia, o apoio 

legal, o trabalho junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. É nosso propósito, 

também, criar ferramentas para apoiar quem é vítima de violência doméstica ou no 

namoro, bem como quem é discriminado em função da sua etnia, orientação sexual ou 

identidade de género. 

Continuaremos a pugnar por uma freguesia com mais habitação, pontos de atração para 

as famílias, educação, comércio, emprego, cultura. Insistiremos para o início do 
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Programa de Rendas Acessíveis no Vale de Santo António, manteremos a aposta nos 

parques infantis, na educação e nos complementos educativos públicos de qualidade, 

nos apoios nas férias e nas pausas letivas, na melhoria contínua dos espaços verdes, na 

dinamização de programas que apostam no tecido comercial e empresarial, como o 

Penha Empreende ou o concurso ‘Compre no comércio da Penha’, criado para a 

promoção e vitalização das lojas da Freguesia. Na Cultura, tal como acontece já nas 

celebrações de Natal de 2018, o rumo é o de criar iniciativas em vários pontos do 

território e promover parcerias, apostando no trabalho de artistas e instituições 

(privadas e públicas) locais.  

Um parágrafo ainda para a causa animal, marca desta Junta. Seguirá o trabalho para a 

promoção do bem-estar animal, quer de colónias e assilvestrados, quer no apoio aos 

animais domésticos que integrem famílias em situação de particular vulnerabilidade. 

Será um ano de trabalho intenso em estreita articulação com a população, com as 

restantes forças políticas e com as forças cívicas da Freguesia, todos unidos no objetivo 

comum de construir a Freguesia da Penha de França que todos ambicionamos. 
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ADMINISTRAÇÃO GERAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

As Juntas de Freguesia, com a reforma administrativa da cidade de Lisboa, têm um papel 

central de intervenção e intermediação face às questões do dia-a-dia dos cidadãos.  

Nesse sentido, a Junta de Freguesia pretende prosseguir as políticas de reforma do seu 

funcionamento, em linha com os objetivos traçados na sua orgânica e com as 

necessidades que têm vindo a ser identificadas.  

Do mesmo modo, pretende continuar a implementar o seu Programa de Governo 

Participativo através da disponibilização de um portal de informação com serviços, 

aplicações e formulários.  

Similarmente, procuraremos aumentar a acessibilidade dos cidadãos aos serviços 

públicos e produtos gerados, elevando os padrões de qualidade, coesão e inclusão 

social. Articulando-se esta nossa ação com o alargamento dos locais em que os cidadãos 

podem utilizar os computadores cedidos pela Junta de Freguesia para acederem aos 

serviços públicos disponibilizados online.  

Continuaremos a realizar a auscultação dos cidadãos e trabalhadores para simplificação 

dos processos administrativos.  

Nesta conformidade, prosseguirá a modernização dos sistemas de informação, para que 

os trabalhadores usufruam de melhores condições laborais e os cidadãos vejam 

encurtados os períodos de espera e aumentada a qualidade do serviço prestado. 

A valorização da transparência da gestão pública é uma exigência fundamental da 

democracia e um elemento de concretização essencial dos valores republicanos de 

exercício do serviço público.  

Paralelamente, representa igualmente uma fonte acrescida de capacidade de 

acompanhamento da gestão pública pelos cidadãos, qualificando a democracia e 

alargando a base de contributos para a avaliação das políticas públicas. Uma autarquia 

local pode e deve desenvolver estratégias integradas que sirvam estes fins e que 

aproximem os cidadãos dos seus eleitos. É o que fizemos no mandato anterior e é o que 

faremos na Penha de França ao longo deste mandato. 
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Sistema de informação e apoio à decisão 

Daremos continuidade aos trabalhos de prossecução da conceção e desenvolvimento 

de um Sistema de Informação e Apoio à Decisão, de apoio ao Planeamento, Gestão, 

Monitorização e Avaliação (interna e externa) com as seguintes componentes: 

- Interna (de apoio ao planeamento e Gestão estratégica e operacional da Junta de 

Freguesia); e, 

- Externa (de apoio ao planeamento e gestão, estratégica e operacional, da Freguesia). 

 

Sistema de gestão documental 

Analogamente, procurar-se-á implementar um sistema de gestão documental que 

consubstancie uma melhoria dos procedimentos internos da Junta, bem como 

possibilite um adequado sistema de arquivo e melhore a eficiência de processos. 

 

Gestão e captação de recursos externos  

Continuaremos a implementar novas formas de gestão e captação de recursos externos 

com as seguintes componentes: 

- Financiamentos Comunitários (FEEI 2014-2020);  

- Outros financiamentos e apoios; 

- Parcerias estratégicas; e 

- Apoio e acompanhamento de candidaturas apresentadas. 

 

Instalações 

Como é do conhecimento público, o Polo Morais Soares foi encerrado na sequência de 

um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que aponta para a existência 

de perigo de ruína, fruto da construção de anexos não licenciados durante a primeira 

metade do século XX.  

Deste modo, esta Freguesia viu-se privada de instalações com uma área de 944,25 m2, 

cuja utilização é essencial para a prossecução das suas atribuições e exercício das 

competências dos seus órgãos. Acrescente-se que o estado de conservação destas 

instalações, agravado pelas recentes intempéries, torna premente uma decisão 

conjunta sobre este imóvel por parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 
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Tal encerramento veio agudizar o problema da falta de instalações por parte desta 

autarquia, que, antes dessa situação, já carecia de instalações adaptadas às atuais 

exigências inerentes a um local de trabalho e de atendimento ao público, e com área 

suficiente para a realização das suas atividades e projetos. 

Continuaremos, por isso, a insistir junto da CML sobre a necessidade premente de 

instalações e equipamentos adequados à prossecução das atribuições da Freguesia, 

reiterando ainda a urgência de uma intervenção de beneficiação do edifício da Sede da 

Junta de Freguesia, cedido pelo Município, que apresenta crescentes sinais de 

degradação. 

 

Simplificação e modernização 

Em linha com o que já foi exposto, importa continuar a atuar nos domínios da 

simplificação e da modernização. Para esse efeito, a Junta procurará: 

- Implementar a oferta de serviços online, em particular no âmbito das novas 

competências, seja através da disponibilização de formulários de preenchimento 

eletrónico, seja através do reforço de oferta de formulários para descarregamento; 

- Reforçar a informatização dos serviços; e 

- Dar corpo ao seu programa de desburocratização interna e externa dos serviços da 

Freguesia relativos à interação com os cidadãos em matéria de atestados, 

licenciamentos e outros procedimentos. 

 

Transparência 

- Com vista a assegurar a assunção das recomendações do Conselho de Prevenção da 

Corrupção, a saber, a Recomendação n.º 1/ 2009, de 1 de julho, será dada continuidade 

à elaboração do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

- Do mesmo modo, o portal da Junta de Freguesia da Penha de França manterá a 

integração de uma política de transparência ativa, com disponibilização dos documentos 

previsionais e estratégicos da autarquia; e 

- Com vista ao acompanhamento da política de apoio a entidades públicas e privadas da 

Freguesia, será elaborado um Registo de Apoios prestados, com identificação dos 

montantes e fundamentos do financiamento. 
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Modernização ecológica 

Daremos continuidade à implementação das seguintes ações: 

- Prosseguir a avaliação e continuar a implementação de medidas de eficiência 

energética e de racionalização de consumos nas instalações da Junta de Freguesia da 

Penha de França; 

- Proceder à implementação contínua de uma gestão racionalizada dos recursos 

internos; e 

- Prosseguir com a introdução de mecanismos de eficiência na gestão de recursos 

energéticos, o reaproveitamento dos resíduos biológicos, a redução de uso de plásticos 

e a utilização de materiais reciclados. 

 

Recursos humanos 

Os trabalhadores e colaboradores da Freguesia são essenciais para o cumprimento das 

Opções do Plano.  

Daí que, também a este nível, a modernização e participação sejam essenciais, assim 

como a melhoria progressiva das suas competências e o seu envolvimento em ações que 

fortaleçam os seus laços. Para isso, daremos, neste domínio, continuidade às seguintes 

prioridades em curso:  

- Sistema de avaliação; 

- Ações de formação que respondam às necessidades dos trabalhadores;  

- Estabelecer parcerias de formação com entidades acreditadas e com elevado prestígio 

e reconhecimento nacional e internacional; 

- Concretizar protocolos com instituições associativas e federativas, visando estabelecer 

parcerias para a formação no âmbito da atividade especifica de cada área de 

intervenção, garantindo-se o reconhecimento e validade das formações obtidas;  

- Promover ações de formação da Câmara Municipal junto dos trabalhadores; e 

- Promover um Programa de Estágios.  

 

Frota 

Continuaremos a requalificar progressivamente a frota da Freguesia, aumentando, 

sempre que possível, o número de veículos elétricos da Junta.  
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Recenseamento eleitoral e eleições 

O funcionamento da Comissão de Recenseamento local representa uma das mais 

relevantes funções desempenhadas pelas Juntas de Freguesia no desenho do Estado de 

Direito, garantindo o exercício do mais importante dos direitos e deveres cívicos: o voto.  

Importa, por isso, criar as condições para a sua realização plena e sem entraves, e a 

promoção de estratégias de sensibilização para a participação eleitoral, bem como de 

melhoria das condições daqueles que prestam serviço cívico nos atos eleitorais. 

Prioritariamente destaca-se a necessidade de: 

- Assegurar o cumprimento do disposto no regime jurídico do recenseamento eleitoral; 

- Organizar as eleições, mantendo e melhorando a garantia de condições de 

acessibilidade exigidas pela lei aos locais de voto, nomeadamente através do aumento 

do número de secções de voto e de locais de voto; 

- Melhorar as condições de exercício da atividade cívica dos membros das mesas 

eleitorais e dos delegados a elas adstritos; e 

- Promover junto da população a sensibilização para a participação eleitoral. 

 

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 

A valorização da participação dos cidadãos na gestão pública deve assentar, como 

dissemos o ano passado, num relacionamento de maior proximidade com as associações 

representativas da sociedade civil e na dinamização de mecanismos de diálogo diretos 

com as pessoas singulares, recorrendo às novas tecnologias e a ferramentas disponíveis 

pela Internet, bem como à maior proximidade entre eleitos e eleitores. 

Para esse efeito, procuraremos estabelecer as bases para a realização do Fórum Penha 

de França, convenção de encontro das associações, entidades e plataformas da 

sociedade civil para partilha de experiências e definição de estratégias concertadas de 

intervenção comunitária. 

 

Programa de Orçamento Participativo 

A III edição dos Programas POP Penha - Orçamento Participativo da Freguesia – e POP 

Escolas – Orçamento Participativo Escolar – foi marcada por um novo site institucional, 

mais interativo, pela chegada à maturidade deste programa, que se refletiu na qualidade 

das propostas apresentadas. 
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Para o ano de 2019, a Junta de Freguesia assume o objetivo de organizar a IV Edição do 

Orçamento Participativo da Freguesia, cujo ciclo de participação coincide com o ano civil 

e, paralelamente, realizar a IV Edição do Orçamento Participativo Escolar cujo ciclo de 

participação converge com o ano letivo. 

Os projetos mais votados da edição de 2018 do POP Penha, que vão ser executados em 

2019, são os seguintes:  

- Renovação do mobiliário do refeitório no Jardim de Infância e ATL do Centro Social e 
Paroquial da Penha de França;  

- Revitalização do parque infantil da Av. General Roçadas; 

- Homenagem ao Maestro Fernando Correia Martins, ilustre freguês da Penha de França; 

- Dinamização de Convívios e encontros intergeracionais na Penha de França. 

 

Debates nas escolas 

Será desenvolvido um programa de desenvolvimento de competências de cidadania 

ativa que visa promover a participação cívica dos jovens na Freguesia da Penha de 

França. Envolverá várias dezenas de crianças e famílias da Freguesia, contribuindo para 

o desenvolvimento social e educativo da comunidade, incluindo temas como a 

diversidade cultural, direitos humanos, igualdade de género, cidadania ativa e 

participação cívica. Através deste programa será desenvolvido na Freguesia um 

importante trabalho para a prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

definidos pela ONU a 25 de setembro de 2015. 
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ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

A atividade económica é um motor de desenvolvimento local. As autarquias hoje 

encontram-se na linha da frente da promoção do empreendedorismo. É importante 

que, no âmbito das políticas públicas, as Juntas de Freguesia direcionem a sua ação no 

sentido de melhorar as condições para um incremento do número de iniciativas 

económicas relevantes para a sua população. 

Queremos uma Freguesia onde as atividades económicas sejam centrais na atuação da 

Junta. Uma Penha onde as atividades económicas sejam valorizadas e os 

empreendedores estimulados. Em que o comércio local seja um fator de dinamização 

do tecido social da Freguesia e de fruição do espaço público. 

Daí que a prioridade dada ao licenciamento de atividades económicas, ao fomento do 

empreendedorismo e à dinamização do comércio, deva continuar. 

Queremos que os empreendedores e empresários vejam a Junta como um facilitador do 

seu negócio e um parceiro da sua atividade económica. 

Vamos, ao nível do licenciamento, continuar a investir na pedagogia, fomentar a criação 

de esplanadas e a dinamizar o espaço público.  

Manter a realização de iniciativas no Mercado de Sapadores e espaço envolvente, na 

Praça Paiva Couceiro, na Alameda Afonso Henriques e nas vias estruturantes da nossa 

Freguesia, serão apostas que beneficiarão o comércio. 

 

Promoção e dinamização do comércio local 

Assim sendo, como já foi exposto, consideramos como objetivo central na nossa ação a 

promoção e a dinamização do comércio local, procurando através de múltiplas 

iniciativas sensibilizar para as vantagens do comércio tradicional.  

Nesse sentido, será dada continuidade ao Concurso “Compre no Comércio da Penha”, 

que constitui uma ação promovida pela Junta de Freguesia da Penha de França com os 

seguintes objetivos: 

a) Promover o comércio da Freguesia da Penha de França; 

b) Revitalizar o comércio da Freguesia, mobilizando os comerciantes e envolvendo 

os clientes, estimulando a população a fazer compras a nível local; 

c) Fidelizar o público, criando envolvimento com a comunidade local; 

d) Apoiar a divulgação da Freguesia, garantindo a sua diferenciação, através de 

locais agradáveis, ativos e propícios para viver, trabalhar e fazer compras; 

e) Criar oportunidades de negócios e potenciar novos espaços de comercialização. 
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Paralelamente, continuaremos a promoção do comércio em articulação com o 

programa cultural a ser desenvolvido na Freguesia, nomeadamente na época natalícia, 

nos Santos Populares, no Carnaval e em outras datas relevantes.  

Neste sentido, a Junta de Freguesia instará a CML a aumentar significativamente o 

número de arruamentos e locais da Freguesia abrangidos pela iluminação de Natal que 

o Município contrata todos os anos. 

Concomitantemente, a Junta de Freguesia promoverá um concurso de montras de 

Natal, com o objetivo de incentivar, envolver e premiar a criatividade dos lojistas da 

Freguesia. 

A promoção do comércio local deverá continuar a ser feita dentro e fora da Freguesia, 

em múltiplas plataformas de comunicação de dimensão local, regional e nacional.  

Promover a Freguesia e aquilo que de bom existe na nossa área é, como não nos 

cansamos de repetir, promover o nosso comércio, a nossa atividade cultural e as 

instituições que aqui existem. 

 

Penha à Mesa 

A Junta de Freguesia promoverá uma semana gastronómica que procurará oferecer ao 

público português e aos turistas a oportunidade de explorar os restaurantes da Penha 

de França. Esta iniciativa apela à criatividade e autenticidade dos estabelecimentos de 

restauração da Freguesia, visando a sua dinamização e promoção. 

 

Licenciamentos 

A Junta de Freguesia continuará a desenvolver mecanismos para um processo de 

licenciamento mais célere e mais desburocratizado e dará continuidade à aposta na 

fiscalização do espaço público e na sensibilização dos comerciantes para o cumprimento 

da legislação em vigor, estimulando-os ainda para a promoção de iniciativas que visem 

a dinamização e fruição desse mesmo espaço público. 

 

Feiras  

Um dos motores para a promoção do comércio na Freguesia continuará a ser a 

realização regular de feiras urbanas no espaço público. As Feiras continuarão a ser de 

cariz diversificado. 
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Mercado de Sapadores 

Continuaremos a apostar na revitalização e na recuperação do Mercado de Sapadores e 

a investir numa manutenção regular deste espaço, na criação de condições adicionais 

ao seu funcionamento e na atração de novos comerciantes para os espaços livres.  

Pretendemos, simultaneamente, dar continuidade à dinamização do Mercado com 

atividades culturais e desportivas, a realizar dentro e fora das suas instalações, de forma 

a torná-lo mais convidativo aos cidadãos.  

Como se sabe, foi celebrado um protocolo entre a Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) ao abrigo do qual 

está prevista a requalificação do Mercado de Sapadores de modo a que nele sejam 

instalados os serviços da Unidade de Serviços Sapadores-Graça. Temos conhecimento 

de que está previsto que a Unidade de Saúde abrangerá os utentes da UCSP da Graça, 

da US Arroios e os das UCSP Alameda e Penha de França. Aguardarmos informações 

mais concretas por parte da CML apesar de o prazo para a execução de um projeto para 

este espaço só terminar em 2020. 

 

Penha Empreende 

O programa Penha Empreende visa promover o empreendedorismo startup, 

intraempreendedorismo e empreendedorismo social na freguesia. O objetivo principal 

do Penha Empreende passa pela estimulação da economia local, a criação de emprego 

e a modernização das empresas existentes.  

Para atingir este objetivo, a Junta de Freguesia criou um gabinete de apoio ao 

empreendedor onde este poderá esclarecer todas as dúvidas quanto à sua ideia de 

negócio e a abordagem a adotar para ser bem-sucedido, sendo-lhe dado apoio desde a 

ideia inicial até à sua concretização. Mas também formação, parcerias locais e 

programas de estimulo à inovação e criatividade junto da população. 

O Penha Empreende já apoiou ideias de negócios das mais variadas áreas, em diversos 

estágios de desenvolvimento, num total de 39 projetos que se traduziram na 

criação/manutenção de 26 postos de trabalho. 

O Penha Empreende já realizou também 218 reuniões e atendimentos com 

empreendedores que nos procuram, essencialmente, para consultoria na área do 

empreendedorismo, apresentação a possíveis investidores, elaboração de plano de 

negócios e ajuda no preenchimento de candidaturas a financiamentos e concursos de 

empreendedorismo como, por exemplo, o Acredita Portugal ou Portugal 2020. 

A Junta de Freguesia pretende continuar a desenvolver este programa de promoção da 

economia local ao longo deste mandato. 
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BEM-ESTAR ANIMAL 

A Junta de Freguesia da Penha de França mantém o compromisso de, dentro das suas 

possibilidades e competências, garantir o bem-estar de todos os animais da Freguesia. 

Este é um trabalho contínuo cuja prossecução se impõe em função do bem-estar de 

todos os seres vivos da Freguesia. 

O Pelouro do Bem-Estar Animal tem sido exercido muito para além da esterilização de 

gatos e apoio a famílias carenciadas, uma vez que tem vindo a assumir o desafio de 

procurar soluções para as variadíssimas questões que se colocam no âmbito do bem-

estar animal. 

 

Bolsa Solidária Animal 

Continuará a expansão da Bolsa Solidária Animal de modo a que possa chegar a cada vez 

mais famílias e aos seus animais.  

O fato de muitos idosos tirarem dinheiro das suas parcas reformas para alimentar os 

seus animais de estimação, que tanto os ajudam no seu dia-a-dia, é um problema social. 

Queremos que alimentem bem os seus animais sem que se privem de comida ou dos 

necessários cuidados médicos. 

 

Abrigos  

Com base no levantamento das colónias de gatos silvestres existentes, já foram 

instalados abrigos, quer com comedouros que permitem à população alimentar estes 

animais com rações secas em condições que garantam a higiene e a saúde pública, quer 

com o abrigo “Aldeia dos Gatos”, em parceria com o Movimento Movido a 4 Patas, que 

além de vertente anterior serve como alojamento de uma colónia de gatos do Vale de 

Santo António. Pretende-se continuar a desenvolver uma ação articulada nesta matéria. 

 

Pombal Contracetivo   

A Junta diligenciará junto da Câmara Municipal de Lisboa para que em 2019 seja iniciada 

a construção de um pombal contracetivo na Freguesia. 

 

Comissão Local de Bem-Estar Animal 

Considerando a importância do bem-estar animal e o alargado número de atores que 

procuram promover a proteção dos animais, criou-se a Comissão Local de Bem-Estar 

Animal da Freguesia da Penha de França.  
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Dado o balanço muito positivo dos dois últimos anos, pugnaremos pela continuidade e 

melhoria da sua ação.  

Esta comissão constituiu-se como um espaço de articulação entre diversos agentes, com 

o objetivo de desenvolver ações estratégicas com uma maior capacidade de intervenção 

local.  

Uma das bases de ação desta comissão foi, e continuará a ser, a sensibilização para a 

adoção, contra o abandono, pela esterilização, vacinação antirrábica, desparasitação e 

colocação de microchip.  

 

Colaboração com a PSP e com a Provedora dos Animais de Lisboa 

Continuaremos a colaborar com a Policia de Segurança Pública e com a Provedora dos 

Animais de Lisboa na pedagogia, fiscalização e implantação da legislação que criminaliza 

o abandono e os maus tratos aos animais.  
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CULTURA 

 

A aposta na oferta cultural e na valorização do património da Penha de França é algo em 

que a Junta procurou intervir, ao longo de 2018, de forma sustentada.  

Nesse sentido, pretendemos reforçar o papel central das políticas culturais, 

promovendo a sua transversalidade no quadro de uma política de articulação e 

realização de atividades conjuntas com outras áreas de ação na Freguesia, em especial 

com a educação, o desporto, o desenvolvimento social, a juventude, o associativismo, 

entre outras.  

 

Novos Espaços 

Para o efeito, continuaremos a diversificar a atividade cultural em diferentes espaços da 

Freguesia através do estabelecimento de parcerias para a realização de iniciativas, 

pontuais ou regulares, com as diferentes entidades existentes na nossa comunidade, 

designadamente escolas, clubes e coletividades, entre outras. São exemplos as várias 

atividades já realizadas no Museu do Azulejo, Igreja da Penha de França ou Clube 

Musical União.  

 

Música 

No âmbito da política de revitalização e dinamização da Freguesia, designadamente no 

plano cultural, continuaremos a promover espetáculos de diversos estilos musicais, 

como o jazz, música tradicional portuguesa ou música popular. Do mesmo modo com 

atuações de orquestras, nomeadamente a Orquestra da Casa Pia de Lisboa, a Orquestra 

da Escola Nuno Gonçalves e Instituto de Música Vitorino Matono, sem esquecer a 

possibilidade de outras participações. 

 

Teatro 

Prosseguiremos com a dinamização e aproximação do teatro à população, 

disponibilizando aulas de teatro no Espaço Multiusos.  

Paralelamente, continuaremos a promover idas ao teatro para grupos de cidadãos, 

através do projeto ‘Teatro para Todos'.  
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Museus 

Daremos, também, continuidade à divulgação do Museu Nacional do Azulejo, situado 

na Freguesia, sendo esta ação complementada com visitas regulares aos museus da 

cidade de Lisboa. 

 

Atividades Culturais 

Continuaremos a promover parcerias culturais com as instituições e associações da 

Freguesia, nomeadamente o Instituto de Música Vitorino Matono e a Escola Secundária 

Artística António Arroio, procurando apoiar e fomentar o talento dos jovens da 

Freguesia. 

 

Marchas 

Continuaremos a apoiar a organização das Marchas Populares da Freguesia que estejam 

na competição anual organizada pela EGEAC. Paralelamente, continuaremos também a 

apoiar a promoção das Marchas Infantis da Freguesia. 

 

Património 

Pretendemos continuar a divulgar os pontos históricos da Freguesia da Penha de França, 

através da sua divulgação na revista Penha ou concretizando um roteiro simplificado da 

Freguesia que ajude os residentes e turistas a compreender a importância do nosso 

património. A articulação, nesta área, com a Biblioteca da Penha de França, que 

promove o importante projeto Memórias do Bairro, será essencial.  

 

Comemorações e efemérides 

Para além da oferta regular de atividade cultural ao longo do ano, importa igualmente 

programar momentos marcantes da vida da Freguesia ou do País, bem como um 

conjunto de efemérides de relevo, através da articulação de atividades culturais, 

recreativas e desportivas.  

Sem prejuízo de outros momentos de programação coordenada com comunidades 

locais, o enfoque da programação cultural continuará a ser particularmente valorizado 

nas seguintes ocasiões: 

- Festas da cidade, no mês de junho; e 

- Programas de Natal, Carnaval, São Martinho. 
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Programação e divulgação cultural 

Importa, também, assegurar que a oferta cultural da Freguesia da Penha de França 

continue a ser adequadamente coordenada e divulgada, permitindo comunicar aos 

residentes tudo o que acontece no território e assegurar a sustentabilidade da oferta 

cultural de proximidade através da dinamização e fidelização de públicos.  

Uma estratégia com este alcance focará, necessariamente: 

- A publicitação fora da Freguesia da respetiva oferta cultural; 

- O apoio às iniciativas das entidades sedeadas na nossa Freguesia; 

- Continuação de parcerias com freguesias limítrofes para programação coordenada; 

- Descentralização da prática cultural, dinamizando novos espaços e aproveitando 

espaços públicos e verdes da Freguesia;  

- Cooperação, cada vez mais alargada, com o Museu Nacional do Azulejo e a Biblioteca 

da Penha de França; 

- Incremento do reforço da diversidade da programação da Junta de Freguesia, com vista 

a colmatar lacunas de programação e a abranger todos os territórios, em particular os 

bairros de intervenção prioritária; e 

- Prossecução de parcerias com entidades externas.  
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DESPORTO E ASSOCIATIVISMO 

 

DESPORTO 

A Junta de Freguesia continuará a trabalhar para a consolidação dos projetos de 

desenvolvimento desportivo local, chamando a si a tomada de decisão sobre as 

iniciativas que dizem respeito à difusão das práticas e à estruturação da rede de 

equipamentos desportivos no seu território, comprometida com a comunidade num 

quadro de proficiência técnica e rigor, numa valorização das competências e 

oportunidades locais, numa visão estratégica do posicionamento da Freguesia no 

Concelho, na área metropolitana, em Portugal, e, também, no quadro da candidatura 

de Lisboa a capital europeia do desporto. 

Os paradigmas ligados ao conceito do Desporto para Todos, numa perspetiva inclusiva, 

sustentável e de maior acesso da população ao serviço público de Desporto, orientam-

nos a dirigir os Programas de Desenvolvimento Desportivo para a satisfação das 

necessidades desportivas de todos os cidadãos, pelo aumento da qualidade, da 

diversidade e da respetiva oferta. 

O desenvolvimento desportivo que se tem verificado no País tem sido, essencialmente, 

o resultado do trabalho, persistência e empenho do Poder Local Autárquico, do 

Movimento Associativo e das famílias.  

É o que sentimos, temos dito e continuaremos a afirmar. 

Assim sendo, a Junta de Freguesia da Penha de França irá manter o rumo de 

desenvolvimento desportivo sustentável que tem vindo a traçar com um conjunto de 

medidas estruturais que integram, num esforço comum, a ação de cada um dos atores 

essenciais ao seu desenvolvimento. 

 

Programa ‘Desporto na Rua’ 

Olisipiadas – Jogos da cidade de Lisboa – Promoção do Desporto e os valores do 

Olimpismo envolvendo diferentes instituições da Freguesia, fase local a decorrer de 

janeiro a junho. 

Ténis de Mesa – Iniciativa que visa continuar a envolver diferentes gerações na prática 

da modalidade. Uma organização em colaboração com o Movimento Associativo, 

Federação e Associação Distrital da modalidade.  

Penha de França a Mexer – Aulas abertas das modalidades de Fitness, Zumba, Aeróbica 

e Ginástica ao ar livre, a realizar em dois sábados de maio e de junho, num total de 

quatro sessões na Praça Paiva Couceiro.  
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Artes Marciais na Rua – Ação de demonstração de diversas artes marciais e desportos 

de combate num cruzamento de práticas físicas e desportivas antigas com outras mais 

contemporâneas num verdadeiro espetáculo de movimento e harmonia, a decorrer em 

junho.    

 

Programa de Promoção das Práticas Desportivas 

Clubes de Mar – O objetivo é continuar a dinamizar a prática desportiva no rio Tejo, 

através da promoção da experimentação e da prática de desportos náuticos, retomando 

e recuperando assim a vocação marítima da cidade. As aulas, que são gratuitas para os 

alunos, vão decorrer durante o ano letivo, com sessões consecutivas de vela (2.º ciclo) 

ou remo (3.º ciclo) por turma/grupo de alunos. 

 

Piscina Municipal da Penha de França 

A Junta de Freguesia espera que a Piscina Municipal da Penha de França regresse à 

gestão municipal em 2019 para que a requalificação seja concluída e o equipamento 

desportivo seja colocado à disposição dos munícipes. Entendemos, porém, que uma 

gestão eficiente deste equipamento só pode ser assegurada pela Junta de Freguesia, 

pelo que, para tanto, o contrato-programa em vigor deve ser revisto e novamente 

apreciado pela Assembleia de Freguesia, de modo a permitir este desiderato. 

 

ASSOCIATIVISMO 

Continuar-se-á a desenvolver uma relação de maior proximidade entre a Junta e as 

Associações da Freguesia de modo a que a vivência em comunidade e a participação 

sejam fatores a potenciar. 

A Junta de Freguesia pretende continuar a apoiar, ao longo do ano, as associações locais 

que estejam a contribuir para o bem-estar na Freguesia, nas suas diversas áreas de ação. 

Os apoios podem ser de cariz financeiro e não financeiro, nomeadamente através da 

cedência de equipamentos, divulgação de iniciativas, entre outros. 

Pretendemos, também, com esta área transversal de ação, fomentar a integração de 

atividades, a cooperação entre o movimento associativo e a organização conjunta de 

atividades que envolvam várias áreas. Através da criação de sinergias iremos realizar 

eventos de maior escala com um maior envolvimento da comunidade.  
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Atribuição de Apoios na Freguesia da Penha de França 

A Junta da Penha de França, tendo no mandato anterior criado um regulamento para 

definir os procedimentos necessários para a atribuição de apoios, irá manter ao longo 

deste mandato a sua aplicação.  

Através deste regulamento, pretende-se aumentar a transparência e a celeridade dos 

procedimentos para a atribuição de apoios.  

Daremos prevalência à apresentação de planos de ação por parte das associações e 

clubes sedeados na Penha de França ou que desenvolvam atividades na Freguesia ou 

destinadas aos nossos moradores, e à consequente celebração de contratos-programa 

que se traduzam em ações concretas que potenciem uma adequada fruição da vida 

desportiva, cultural e cívica daqueles que moram na Penha de França.  
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SAÚDE 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Lisboa é a região com maior índice de desigualdade e de rendimento de todo o país, 

estando diagnosticados vários pontos da Freguesia em que estes valores ascendem 

significativamente a uma realidade ainda mais preocupante.  

A crise que atravessámos veio agravar a situação precária em que muitos agregados 

familiares se encontravam e veio trazer novas carências a faixas da população até aqui 

protegidas de fenómenos de pobreza e de exclusão social.  

Consequentemente, para além do desenvolvimento de políticas públicas orientadas 

para a recuperação de rendimentos, correção de desigualdades e para a inclusão social 

que tiveram impulso nacional em 2017 importa, neste mandato, continuar, ao nível 

local, uma intervenção que dê respostas aos efeitos diretos da crise económica e social. 

Para além da pobreza, do desemprego e do desequilíbrio da estrutura etária e social, 

outros fatores ameaçam a coesão social no território, nomeadamente a falta de acesso 

a habitação condigna e a cuidados básicos de saúde.  

Daí que seja essencial uma aposta consolidada ao nível das políticas de desenvolvimento 

social que aprofunde o que tem vindo a ser feito.  

E que se articule, cada vez mais, com a ação desenvolvida ao nível da saúde, da 

habitação, do transporte solidário e do desenvolvimento comunitário. 

Para o efeito, continuaremos a reforçar os apoios prestados, articulando as respostas 

instaladas no terreno e procurando mobilizar recursos adicionais para o território. 

Guiaremos a nossa intervenção, em articulação com a CML e demais instituições da 

Rede Social, de forma a agilizar os procedimentos de sinalização dos casos de maior 

vulnerabilidade e risco de pobreza e exclusão e a encaminhá-los para os serviços das 

instituições com competências, meios e recursos para a sua resolução de forma mais 

rápida e eficaz, assegurando a vantagem das respostas de proximidade. 

Teremos especial atenção ao crescente aumento demográfico da população idosa, 

representando os seniores um número significativo da população da Freguesia.  

É também notório o aumento recente do número de aposentados e reformados e a 

crescente dinamização de atividades associativas e cívicas desta faixa da população que 

cumpre acompanhar.  

Nesse sentido, a intervenção junto da população idosa deve assentar em estratégias 

diferenciadas, mas que preservem um fim comum de valorização e promoção do 

desenvolvimento, da autonomia e da participação dos diferentes agentes em prol da 
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melhoria da qualidade de vida da população sénior e do seu enriquecimento social e 

cultural. 

Esta premissa orienta o trabalho desenvolvido pela Junta na área dos idosos, traduzido 

em grandes vertentes de intervenção: estimular a vida ativa e quebrar o ciclo de solidão 

e isolamento que pode acompanhar o idoso no seu quotidiano e viabilizar uma rede de 

equipamentos e infraestruturas que acolham as associações e iniciativas específicas 

para esta população, de acordo com as necessidades diagnosticadas na Freguesia. 

A ação implementada em territórios de intervenção prioritária, em parceria com a 

Câmara Municipal, com a comunidade e com múltiplas entidades externas à Penha de 

França, a par da captação de recursos financeiros externos à Freguesia para esses 

projetos, até ao nível de fundos comunitários, é algo a manter e a reforçar. 

Em especial, através do reforço da capacidade de gestão e de articulação do que já existe 

e na procura de captação de novos apoios. 

 

Atendimento social da população 

Espaço que funciona semanalmente na Junta (mediante marcação) com a finalidade de, 

em articulação com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e outros parceiros, prestar 

um apoio económico de cariz pontual a pessoas em situação de maior vulnerabilidade, 

nomeadamente através do pagamento de despesas de arrendamento, de eletricidade, 

de água, de gás e de medicamentos. Continuarão a ser efetuados, ainda, 

encaminhamentos para instituições parceiras de primeira resposta, como a SCML e CML. 

Este apoio disponibilizado à população advém de dois tipos de fundos: 

- Fundo de Emergência Social - Em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa aplicar o 

FES através da comparticipação do pagamento de rendas de casa, de água, de 

eletricidade, de gás, de medicamentos e de outras ajudas técnicas; e 

- Fundo Social de Freguesia - Visando dar uma resposta célere e autónoma aos cidadãos 

e agregados familiares em situação de grande carência económica, foi criado um Fundo 

Social de Freguesia destinado a apoiar de forma excecional e temporária os recenseados 

na Penha de França que comprovadamente não tenham condições para fazer face a 

despesas essenciais.  

 

Instituições de solidariedade social  

Continuaremos a apoiar as instituições de solidariedade social que prestam relevantes 

serviços de ajuda à população.  
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Apoio ao nível alimentar 

O Projeto BIPZIP Mercearia Social da Penha, após o ano de execução, encontra-se neste 

momento, no primeiro ano de sustentabilidade. A Mercearia é autossuficiente através 

da gestão de entrada e saída de bens doados e beneficiários apoiados, o que contribui 

para a diminuição das situações familiares de vulnerabilidade económica e mobilidade 

reduzida na Freguesia da Penha de França. 

A Mercearia Social tem uma oferta de bens essenciais, maioritariamente alimentos e 

produtos de higiene. Existe para que as famílias, previamente referenciadas pelos 

serviços de ação social, tenham acesso a estes bens numa perspetiva condigna e 

integradora. 

Além da Mercearia Social, foram criados espaços de lavandaria e cozinha, que 

continuarão a permitir apoiar noutros serviços complementares da mercearia e outras 

atividades a desenvolver, como, por exemplo, workshops sobre alimentação saudável, 

gestão do orçamento familiar, entre outros, trabalhando para que estas famílias possam 

tomar decisões de consumo mais informadas. 

A Mercearia Social da Penha sobrevive apenas de doações de particulares e de 

diferentes entidades, sendo, por isso, vital o contributo de cidadãos e empresas com 

bens alimentares não perecíveis, mas também produtos de higiene e limpeza. 

Após a cessação do período de sustentabilidade, a Junta continuará a garantir o 

funcionamento da Mercearia Social da Penha de França, para além de continuar a apoiar 

as famílias carenciadas através da entrega de centenas de cabazes de Natal. 

 

Apoio à população desempregada 

Pretende-se, neste mandato, constituir na Junta de Freguesia um GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional, com o objetivo de aumentar a capacitação das pessoas que, 

estando previamente inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

pretendem aumentar os seus conhecimentos ao nível das técnicas de procura de 

emprego, nomeadamente, como fazer um Curriculum Vitae e como se apresentar numa 

entrevista de emprego, entre outras. 

 

Loja Social  

Iremos manter a atividade da Loja Social, de forma a suprir as necessidades imediatas 

de famílias carenciadas através da atribuição de bens, totalmente gratuita, que as 

famílias não possam custear, tais como: vestuário, calçado, mobiliário, 

eletrodomésticos, entre outros.  

Sempre que é necessário, realizam-se visitas domiciliárias para a atribuição de bens, de 

modo a aferir da forma mais adequada das necessidades dos agregados familiares.   
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Balneários Públicos  

Face à existência de habitações que ainda não têm casas de banho, torna-se imperativo 

continuar a manter em funcionamento este equipamento da Alameda D. Afonso 

Henriques. Representa um equipamento com importância para agregados familiares e 

idosos com dificuldades económicas.  

Continuaremos a reforçar junto da Câmara Municipal a necessidade premente da sua 

requalificação. 

 

Espaço Nova Atitude 

O Espaço Nova Atitude foi reformulado, encontrando-se a funcionar o Gabinete de 

Desenvolvimento Social e Saúde, o Posto Médico e os Serviços de Enfermagem. 

Os ensaios do Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França ocorrem 

também nas instalações, assim como a distribuição de bens alimentares através do 

POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas da SCML 

(duração de 27 meses). 

 

Liga-te ao Bairro 

O Projeto BIPZIP Liga-te ao Bairro encontra-se no segundo ano de sustentabilidade. O 

espaço criado é utilizado para eventos diversos da comunidade, contribuindo, assim, 

para consolidar a sua convivialidade (social e cultural) e criar uma inter-relação entre 

diferentes grupos etários residentes nos vários bairros envolventes. 

Continuaremos a desenvolver o projeto na Quinta do Lavrado, que resultou de um 

diagnóstico participativo realizado por vários parceiros: a Junta de Freguesia da Penha 

de França e a Associação Portuguesa de Arte Urbana (entidades promotoras do projeto), 

e o ISCTE – IUL, o Agrupamento de escolas das Olaias, a AP2 Associação para a 

Participação Pública, Fundação Aga Khan – Portugal, a Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa e a Escola Artística António Arroio, enquanto parceiros formais. 

Através deste projeto foi criada a Praça do Estaleiro através do envolvimento dos futuros 

usufrutuários do espaço no seu planeamento e dinamização. A população da Quinta do 

Lavrado foi chamada a contribuir de forma determinante para o sucesso do processo, 

nas várias etapas de desenho e construção, bem como na dinamização e utilização do 

novo espaço. 

O projeto continuará a desenvolver atividades económicas, culturais e lúdicas 

destinadas a todas as camadas etárias da população, podendo ser dinamizadas pela 
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comunidade ou pelos parceiros locais, constituindo a Praça um espaço disponível para 

toda a cidade. 

 

Programa URBACT e Projeto USER 

O URBACT é um programa europeu de aprendizagem e troca de experiências na 

promoção do desenvolvimento urbano sustentável. 

Este Programa visa promover e financiar a constituição de redes de cidades que 

trabalhem no desenvolvimento de soluções comuns para os desafios urbanos 

contemporâneos, reafirmando a sua posição chave face à complexidade crescente das 

mudanças societárias. 

O URBACT apoia as cidades no desenvolvimento de soluções pragmáticas, inovadoras e 

sustentáveis que integrem igualmente as dimensões económica, social e ambiental. 

Neste âmbito, é promovida a partilha de boas práticas entre todos os profissionais 

envolvidos nas políticas urbanas através da Europa. 

Neste quadro, o USER, projeto da União Europeia, pretende promover o trabalho em 

rede de 9 cidades (Lisboa, Grenoble, Málaga, Pescara, Lublin, Cracóvia, Riga, Copenhaga 

e Dresden) e tem como objetivo desenvolver novas formas de planeamento e de gestão 

bem como a regeneração urbana do espaço publico. 

Visa implementar novos processos e parcerias que integrem a experiência dos diversos 

atores locais, moradores e técnicos de terreno, nos processos de regeneração urbana. 

No território USER em Lisboa, entre o Bairro Horizonte e as cooperativas do Beato, 

pretende-se uma intervenção profunda, designadamente com a construção de 

infraestruturas públicas que permitam uma ligação entre todos os moradores no 

território e melhorar as condições de vivência e de habitabilidade das populações no 

espaço publico. 

Neste âmbito, a Junta de Freguesia da Penha de França integra o Grupo de Acão Local 

USER + SAAL, pretendendo-se o incremento e a melhoria da participação nestes projetos 

de desenvolvimento comunitário. A Junta de Freguesia continuará a pressionar a CML 

para que conclua a limpeza de todo o terreno expectante no Bairro Horizonte. 

 

Grupo de Ação Local DLBC Empregabilidade Beato e Penha de 

França 

O Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) visa especialmente promover, em 

territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, 

orientada para o empreendedorismo e a criação de postos de trabalho, em coerência 

com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro da prossecução dos objetivos 

da Estratégia Europa 2020. 
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Através do apoio a estratégias de desenvolvimento local, pretende a Comissão 

Interministerial de Coordenação, CIC Portugal 2020, promover uma resposta aos 

elevados níveis de desemprego e índices de pobreza, através da dinamização económica 

local, da revitalização dos mercados locais e da sua articulação com territórios mais 

amplos e, em geral, da diversificação das economias locais, do estímulo à inovação social 

e à busca de novas respostas a problemas de pobreza e de exclusão social em territórios 

desfavorecidos em contexto urbano e em territórios rurais ou costeiros 

economicamente fragilizados ou de baixa densidade populacional. 

Enquanto entidade promotora do Grupo de Ação Local DLBC Empregabilidade Beato e 

Penha de França, a Junta pretende, em consonância com os restantes parceiros, 

continuar a prestar todo o apoio e colaboração no sentido de a candidatura apresentada 

e aprovada ser bem-sucedida. 

 

Transporte Solidário 

Vai ser dada continuidade ao programa que permite o transporte de cidadãos 

carenciados nas suas deslocações quotidianas, mediante marcação prévia.  

 

Verão Penha Sénior 

Vai continuar a ser reforçado este programa, de modo a aumentar progressivamente o 

número de idosos que dele possam usufruir. O programa inclui a ida à praia, almoço e 

atividades culturais. 

 

Passeios e Excursões Sénior 

A Junta voltará a promover passeios de um dia e uma excursão de vários dias a diversos 

pontos do país, procurando reduzir os encargos para os cidadãos mais carenciados, ao 

mesmo tempo que garante um aumento progressivo do número de cidadãos que 

usufruem destes passeios. 

 

Dia do Idoso 

Realização de atividades culturais, lúdicas e desportivas com a colaboração de várias 

entidades. 
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Penha Liga 

O projeto Penha Liga pretende prevenir e combater o isolamento social dos idosos. O 

projeto promove o diálogo e companhia, consciencializando o idoso de que a sua 

entidade é valiosa para a comunidade, assim como o seu bem-estar, procurando 

proporcionar meios de apoio à sua saúde física e psicológica. 

Desenvolvido através de técnicos especializados, será dinamizado através de um 

contacto telefónico diário/semanal onde se procurará saber como se encontra o idoso, 

física e mentalmente, dando-lhe também uma palavra de conforto, companhia e 

amizade. 

Para assegurar que a dinâmica é realizada de acordo com os objetivos previstos, a 

chamada telefónica será orientada por um guião. 

No âmbito do projeto, foi criada uma caixa sinalizadora para que qualquer pessoa possa 

sinalizar idosos isolados. As caixas sinalizadoras encontram-se nas farmácias da 

Freguesia, as sinalizações são recolhidas habitualmente com uma periodicidade mensal. 

Dar-se-á continuidade a este projeto, cujo impacto é muito positivo na nossa Freguesia, 

porquanto, para muitos idosos, este é o único momento do dia/semana em que lhes é 

possível falar com alguém. 

 

Projeto Companhia 

O Projeto Companhia pretende combater a solidão na terceira idade reduzindo 

situações de isolamento, institucionalização e abandono de pessoas idosas, procurando 

ativar as redes de vizinhança, voluntariado e solidariedade, e promovendo o bem-estar 

e o incremento da sua qualidade de vida. Pretendemos proporcionar respostas 

especializadas e inovadoras de apoio e cuidado para pessoas idosas com demência e 

seus familiares. 

Com base no levantamento efetuado das pessoas isoladas residentes na Freguesia, 

procurar-se-á, através do voluntariado técnico (enfermeiros e outras profissões mais 

adequadas), dar resposta às necessidades de acompanhamento dos idosos. 

Continuaremos a acompanhar cada vez mais idosos. 

 

Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França  

Em 2018, foi criado o Grupo de Cantares da Junta de Freguesia da Penha de França, 

contribuindo para 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. 
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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. 

Os ensaios continuarão a decorrer com uma periodicidade semanal e prevêem-se 

atuações em vários eventos da Freguesia.  

 

Apoio aos Cuidadores Informais 

Sendo uma realidade a existência dos Cuidadores Informais, a Junta pretende viabilizar, 

até ao final do ano, uma Unidade de Descanso do Cuidador na Freguesia da Penha de 

França, mais especificamente, num dos centros paroquiais da Freguesia. 

Ao mesmo tempo, desenvolverá esforços no sentido de estabelecer as bases da criação 

de uma Rede de Cuidadores a iniciar no segundo semestre do ano de 2019, bem como 

a criação de um Gabinete de Apoio ao Cuidador, no segundo semestre do mesmo ano. 

Procurará ainda a extensão das respostas sociais existentes, quer na oferta de serviços, 

quer no alargamento de horário, ao longo do ano. 

 

Igualdade  

A transversalização das políticas de igualdade representa uma crescente prioridade na 

conceção e execução de políticas públicas, às quais a esfera de governação local não 

pode permanecer alheia.  

A cidade de Lisboa representa um bom exemplo da integração da perspetiva de 

igualdade de género nas prioridades de intervenção dos órgãos do município, mas 

importa igualmente trazer ao plano das Freguesias idêntica centralidade, especialmente 

tendo em conta a nova escala que as Freguesias da cidade de Lisboa adquiriram com a 

reforma administrativa (espelhada com particular clareza no reforço de competências 

próprias em sede de ação social e de desenvolvimento comunitário), bem como a sua 

capacidade de oferecer respostas de proximidade. 

É isso que procuraremos fazer na Penha de França, de modo integrado, através da Rede 

Social de Freguesia e em articulação com toda a comunidade. 

Por outro lado, é intenção da Junta criar um Núcleo para a Integração, Diversidade e 

Apoio para a realização de ações de sensibilização que versem sobre matérias como os 

direitos LGBTI+ ou o combate à violência doméstica e à violência no namoro. Este Núcleo 

irá desenvolver ações para a promoção da diversidade cultural e para a redução da 

exclusão social.  O Núcleo disponibilizará apoio psicológico e, sempre que necessário, o 

respetivo encaminhamento e acompanhamento dos casos.  
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Desenvolvimento comunitário 

A Penha de França oferece um quadro muito interessante de capacidade associativa 

instalada, sendo particularmente enérgicas as associações de moradores dos vários 

bairros e os grupos de coordenação de intervenções comunitárias, com provas dadas 

também na mobilização de voluntários, de recursos financeiros externos e de projeção 

externa dos modelos de gestão da comunidade. 

Já abordámos, neste documento, alguns dos projetos que estão em curso.  

Assim sendo, importa dar continuidade à participação e integração da Junta em todos 

os grupos comunitários e parcerias de instituições da Freguesia no quadro da necessária 

articulação entre entidades públicas e privadas que coexistem nos projetos.  

Reforçaremos também, como tem sido dito, a nossa componente de gestão, articulação 

e procura de captação de recursos externos para este tipo de projetos. 

Procurar-se-á ainda a promoção da economia circular na Freguesia, nomeadamente 

através de uma candidatura BIP/ZIP para a criação de uma plataforma digital de troca 

de bens. 

 

Voluntariado 

A valorização das ações de voluntariado e de estratégias locais de coordenação de 

estratégias de voluntariado será assumida como essencial pela Junta de Freguesia na 

sua relação com a comunidade e como veículo de reforço da capacidade instalada nas 

áreas sociais e culturais e de coordenação das várias intervenções no território.  

 

Apoio jurídico 

O acesso ao Direito representa uma dimensão essencial da capacidade de realização dos 

seus direitos pelos cidadãos, pelo que importa continuar a dar condições para assegurar 

que todos acedem à informação e apoio jurídicos necessários e que não há 

discriminação por insuficiência de recursos económicos.  

Neste domínio, a Junta de Freguesia continuará a oferecer um quadro de apoio regular 

aos cidadãos que dele necessitarem. 

 

Dependências 

Continuaremos a implementar a estratégia de prevenção das dependências em que 

procuraremos mobilizar os vários recursos e entidades existentes na Freguesia ou que 

nela intervêm, coordenando-os com eficiência e proximidade através da Comissão 

Social de Freguesia. 
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Comissão Social de Freguesia 

A Comissão Social de Freguesia é um pilar estratégico para promover uma ação ampla e 

articulada na Freguesia. Nesse sentido, continuaremos a manter como prioritária a 

dinamização desta Comissão. 

Os parceiros da Comissão Social de Freguesia são: Junta de Freguesia da Penha de 

França, 11.ª Esquadra da PSP/5.ª divisão, Agrupamento Centros de Saúde de Lisboa 

Central, Agrupamento de Escolas das Olaias, Agrupamento de Escolas Nuno Gonçalves, 

Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, Ana Campos Reis (Parceiro Singular), 

ASCRMPF - Os Fidalgos da Penha, Associação Alzheimer Portugal, Associação Auxílio e 

Amizade, Associação Coração Amarelo, CASES, Bombeiros do Beato e Penha de França, 

Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria Pia, Centro Paroquial e Social de Nossa 

Senhora da Penha de França, Centro Paroquial e Social São João Evangelista, CML - Dep. 

Direitos Sociais, Dress For Success Lisboa, Entre Idades, Equipa de Apoio à Família 7 

SCML, Escola Profissional de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Escola Secundária Artística 

António Arroio, Farmácia Alves da Graça, Farmácia Vitalis, Fundação Portuguesa 

Comunidade contra a Sida, Instituto de Emprego e Formação Profissional, José Ferreira 

(Parceiro Singular), Maria José Relvas  (Parceiro Singular), MDV Movimento em Defesa 

da Vida, Núcleo de Envelhecimento Ativo SCML, Polícia Municipal, Rede Social de Lisboa, 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa -UDIP Madredeus, Serviço de Apoio Domiciliário 

da Penha de França –SCML, União das Misericórdias Portuguesas - Lar Virgílio Lopes.  

A Comissão Social de Freguesia é membro da rede Social de Lisboa e todos os seus 

parceiros (organizações e entidades) têm o direito a voto e de decisão dentro do 

Conselho Local de Ação Social (CLAS-LX). 

 

SAÚDE 

Apesar de já dispor, há bastante tempo, de serviços de reforço de apoio de cuidados de 

saúde, cuja qualidade importa manter, a Junta de Freguesia da Penha de França deve 

promover um reforço da sua intervenção neste domínio, com vista a diagnosticar as 

carências instaladas na prestação de cuidados de saúde na área da Freguesia, mobilizar 

a massa crítica já existente no território e diligenciar as entidades com competência 

própria na matéria para atuarem.  

O Posto Médico da Junta que esteve encerrado, fruto do forçado encerramento do Polo 

Morais Soares, reabriu na Quinta do Lavrado com instalações pensadas de raiz para o 

efeito, já estando a prestar cuidados de saúde, abrangendo diversas especialidades, 

assim como cuidados de enfermagem. 

Em parceria com o Programa Saúde Mais Próxima da SCML, vamos dar continuidade ao 

rastreio gratuito de controlo de colesterol, diabetes e tensão arterial, entre outras 

temáticas, em espaços públicos da Freguesia. 
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Vamos dar continuidade ao projeto de apoio domiciliário, que tem como objetivo 

prestar cuidados de enfermagem aos idosos com mobilidade reduzida.  

Será também particularmente relevante: 

- Manter a colaboração com os centros de saúde e com o hospital da área nas tarefas 

de identificação de carências na prestação de cuidados de saúde e de avaliação, 

planeamento e definição de políticas públicas na área da saúde; 

- Promover a educação para a saúde como elemento da aposta na Educação para a 

Cidadania, valorizando as componentes de hábitos de vida saudáveis, educação sexual 

e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  
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EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 

 

EDUCAÇÃO 

A Freguesia da Penha de França oferece um quadro de realização de políticas públicas 

na área da Educação tendo em conta as necessidades socioeducativas crescentes das 

populações e o potencial das autarquias locais para se constituírem como agentes de 

proximidade e eficácia no plano das comunidades educativas e escolares. Continuar a 

consolidar o trabalho realizado é uma das nossas grandes prioridades. 

O conjunto de ações e iniciativas a levar a cabo consubstancia uma estratégia integrada 

de apoio às famílias em áreas por ora não asseguradas pelo estado central, com ênfase 

em modelos participativos e inclusivos. 

A Junta de Freguesia da Penha de França prossegue uma missão educativa em áreas de 

atuação variadas como as atividades pedagógicas de enriquecimento curricular, a 

animação socioeducativa de tempos livres em contexto escolar e extraescolar, a 

organização de campos de férias não residenciais, a intervenção sociocomunitária, o 

incentivo à leitura e o apoio às famílias no acesso ao material escolar. 

Neste sentido, pretendemos: 

- Assegurar a máxima eficácia e proximidade na gestão da rede pública de 

estabelecimentos escolares de primeiro ciclo e jardim-de-infância; 

- Assegurar as Atividades de Animação e Apoio à Família/Componente de Apoio à 

Família, apostando em atividades diferenciadas de educação para a cidadania e 

educação para a cultura e na realização de atividades externas de pendor lúdico e 

desportivo; 

- Assegurar as Atividades de Enriquecimento Curricular em todos os estabelecimentos 

escolares de primeiro ciclo, continuando a promover a qualidade da oferta educativa; 

- Continuar a apoiar o transporte das crianças nas visitas de estudo, segundo as 

solicitações e programas definidos pelos estabelecimentos escolares; 

- Continuar a viabilizar o funcionamento da Orquestra de Música da Escola Básica 2,3 

Nuno Gonçalves; 

- Continuar a promover o transporte escolar Alfacinhas, nas escolas EB 1 Actor Vale e EB 

1 Victor Palla, em parceria com a CML; 

- Continuar a organizar o Programa de Reutilização de Livros Escolares, reforçando a 

participação das comunidades escolares dos estabelecimentos de ensino da Freguesia e 

a apostando no aumento da sua abrangência; 

- Continuar a organizar o Programa Verão Penha Infância, apostando na qualidade, 

diversidade e abrangência da oferta lúdico-pedagógica; 
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- Assinalar o Dia Mundial da Criança e o Carnaval, com a organização de atividades 

lúdicas na Freguesia, abertas a todas as crianças da Penha de França; 

- Consolidar a ação pedagógica do Centro de Estudos EmPenha-te, o qual permite a 

famílias de menores rendimentos aceder a um serviço de apoio ao estudo e explicações 

com um acompanhamento especializado semanal, nas áreas da Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências Sociais e Inglês; 

- Trabalhar em articulação com a Biblioteca Municipal da Penha de França, no 

desenvolvimento de atividades pedagógicas para a promoção da leitura junto das 

crianças e dos jovens. 

Analogamente, continuaremos o aperfeiçoamento do trabalho de implementação da 

transferência de atribuições que se concretiza no plano da educação, com a passagem 

das pequenas obras e reparações da esfera do Município para o plano da Freguesia e 

com a assunção de responsabilidade pelo pessoal dos Jardins de Infância.  

Similarmente, promoveremos um incremento do diálogo e trabalho conjunto com 

representantes de todas as escolas, associações de pais, associações de estudantes e 

entidades com intervenção no percurso educativo ou pré-escolar (creches e entidades 

que asseguram Atividades de Enriquecimento Curricular). 

 

Instalações 

Ao nível das instalações importa garantir que as instalações e equipamentos das escolas 

do 1º ciclo e dos jardins de Infância mantenham as condições de segurança e 

funcionalidade, através de intervenções preventivas e corretivas e da realização da 

limpeza anual das escolas.  

Paralelamente, há que monitorizar e promover, em caso de necessidade, a intervenção 

de outras entidades na realização das suas competências no território, em matéria 

educativa: 

- Articular com a Câmara Municipal de Lisboa, para que execute intervenções em Escolas 

Básicas do 1.º ciclo e Jardins de Infância, assumindo a Junta o compromisso de 

acompanhamento dessas intervenções; e 

- Articular com o Ministério da Educação e Ciência, para que execute intervenções nas 

Escolas da sua competência.  
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Segurança 

No domínio da segurança, em articulação com a proteção civil, pretendemos ajudar a: 

- Dotar os estabelecimentos escolares dos meios de prevenção e de combate de 

primeira linha a eventuais sinistros, operacionalizando os meios de alarme e combate a 

incêndios existentes e dotando os mesmos de sinalização, plantas de emergência e 

planos de evacuação; e, 

- Formar professores, assistentes operacionais e alunos sobre o seu próprio plano de 

evacuação e o modo de atuação em caso de sinistro. 

 

Apoio operacional 

O apoio à realização das missões das escolas da Penha de França, em particular das 

escolas públicas, representará uma opção prioritária da atuação da Junta de Freguesia.  

 

  

JUVENTUDE 

A intervenção na área da Juventude oferece igualmente um quadro de ação transversal, 

que implica uma coordenação efetiva com as diversas áreas setoriais de 

responsabilidade da Junta de Freguesia da Penha de França.  

A emancipação jovem, com particular enfoque para os problemas de empregabilidade 

e de acesso à habitação, representa uma especial preocupação da Junta que impõe uma 

coordenação da resposta no plano da Freguesia com as respostas municipais.  

Simultaneamente devem prosseguir os meios de valorização das atividades da 

comunidade, através de programação de atividades sazonais culturais, recreativas e 

desportivas vocacionadas para a população jovem. 

Logo, a Junta pretende: 

- Aprofundar e consolidar a ação socioeducativa da Ludobiblioteca, valência com uma 

dupla vertente de usufruto livre e de atividades monitorizadas com inscrição prévia, 

tendo esta segunda dimensão um intuito de animação de tempos livres para as crianças 

da Freguesia; 

- Prosseguir o Programa Verão Penha Jovem, um programa lúdico pedagógico nas férias 

de Verão, destinado aos jovens da Freguesia, assentando o mesmo num conjunto de 

atividades que potenciem as infraestruturas e locais da Freguesia; 

- Organizar eventos desportivos e culturais, procurando fomentar uma larga 

participação da população jovem da Freguesia; e 
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- Dar prioridade aos jovens criadores residentes, no quadro da valorização da atividade 

cultural e da mobilização dos recursos da Freguesia, criando oportunidades para a 

expressão da sua criação (no quadro da programação da Junta e de intervenções no 

espaço público) e para a divulgação para o exterior do seu trabalho. 

 

Apoio ao associativismo jovem 

Importa garantir que as associações jovens e as demais entidades que asseguram tarefas 

de apoio à população jovem beneficiam do apoio da Junta de Freguesia, nas suas 

atividades e funcionamento.  
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GESTÃO TERRITORIAL E HABITAÇÃO 

 

ESPAÇO PÚBLICO 

O espaço público, numa lógica de gestão territorial em todas as suas vertentes, é, tal 

como foi sendo expresso ao longo deste documento, uma das prioridades deste 

mandato, prosseguindo o trabalho iniciado no mandato anterior. 

Tendo em vista esse desiderato, em 2018 adquirimos novos meios que reforçam a nossa 

capacidade de intervenção e consolidámos a reorganização dos serviços de limpeza e 

intervenção no espaço público. Para o efeito, manteremos a aposta na atualização dos 

sistemas de informação e aplicações informáticas que suportam o envolvimento da 

comunidade e de todos os colaboradores da Freguesia neste trabalho que é de todos: 

manter a Penha limpa. 

Assim sendo, como já foi referido, continuaremos a intervir ao nível do estacionamento, 

do mobiliário urbano, dos parques infantis, das acessibilidades e do rebaixamento de 

passadeiras.  

Ao longo do mandato, executaremos, com eficiência técnica e celeridade, os contratos 

de delegação de competências que estão a ser ultimados com a Câmara Municipal de 

Lisboa e que constituem uma prova da confiança que a edilidade deposita na capacidade 

de execução da Junta. Continuaremos a defender junto da Câmara Municipal a 

necessidade de celebrar todos os contratos de delegação de competências que sejam 

necessários para a Freguesia. 

A Junta de Freguesia da Penha de França, tal como dissemos no passado, continuará a 

pugnar junto da Câmara Municipal de Lisboa pela necessidade de dotar a Freguesia dos 

equipamentos em falta no nosso território, tanto ao nível desportivo como cultural. 

 

Espaços infantis e fitness 

A Junta de Freguesia da Penha de França, além de continuar a assegurar a manutenção 

dos espaços infantis e fitness da Freguesia, pretende, na sequência do POP Penha 2018, 

revitalizar o espaço existente na Avenida General Roçadas, junto à Escola Nuno 

Gonçalves, bem como criar um espaço dedicado às crianças no Bairro Horizonte. 

 

Creche - Jardim-de-infância e Centro de Dia  

A falta de uma Creche - Jardim-de-infância, bem como de um Centro de Dia para idosos, 

é uma lacuna que persiste na Penha de França.  
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Vamos, por isso, continuar a insistir, junto da CML, na importância destes dois 

equipamentos na Freguesia. 

 

Arrendamento 

Do mesmo modo, a Junta de Freguesia irá insistir junto da Câmara Municipal para que 

proceda à requalificação dos espaços devolutos de propriedade pública na Freguesia.  

E, paralelamente, que aumente o número de fogos disponíveis para a renda 

convencionada e renda acessível pois é fundamental o aumento do número de 

habitações para arrendamento e também do rejuvenescimento da população da Penha 

de França.  

A nossa ação deu frutos na seleção das zonas do Vale de Santo António e das áreas 

traseiras à Praça Paiva Couceiro para o Programa de Renda Acessível.  

Importa que este programa ganhe celeridade ao longo deste mandato, assumindo a 

Junta o compromisso de acompanhar este processo, que deve salvaguardar a existência 

de equipamentos sociais. 

 

Manutenção do Espaço Público 

Dar-se-á continuidade, no âmbito das competências próprias da Junta de Freguesia, à 

manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano e à manutenção e 

conservação da sinalização vertical e horizontal.  

A Junta de Freguesia irá prosseguir com o reforço da necessidade de repintura, pela 

Câmara Municipal, das passadeiras em vias estruturantes, bem como proceder à 

manutenção das passadeiras sob a responsabilidade desta autarquia. 

A manutenção das calçadas é competência própria da Junta de Freguesia, por isso, é 

uma prioridade melhorar continuamente o estado da calçada. Neste sentido, a Junta de 

Freguesia irá solicitar à CML um contrato de delegação de competências para a 

requalificação da calçada, de modo a colocar piso antiderrapante.  

 

Gestão participada 

A participação dos cidadãos na manutenção do espaço público é uma componente 

fundamental para o sucesso da gestão autárquica.  

A Junta de Freguesia continuará a aprimorar a aplicação IPenha, que permite de forma 

mais simples e acessível aos cidadãos informar as ocorrências que necessitem de 

intervenção ou intermediação por parte desta entidade ao nível da higiene, da limpeza, 
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da sinalização, da iluminação pública, das sarjetas e sumidouros, do mobiliário urbano 

danificado, de pavimentos pedonais, de passadeiras, de estacionamento, entre outros. 

O IPenha tem permitido uma melhor racionalização dos meios da Junta de Freguesia de 

modo a dar respostas mais céleres às ocorrências neste território. Simultaneamente, 

disponibiliza dados que permitem uma avaliação e fiscalização mais rigorosa da 

resolução dada aos problemas identificados pelos cidadãos. Procurando envolver um 

maior número de cidadãos iremos continuar a investir na divulgação da linha telefónica 

IPenha, de modo a complementar os meios de participação de ocorrências no espaço 

público.  

 

Estacionamento 

O elevado número de automóveis que circulam na cidade de Lisboa e o reduzido número 

de garagens geram vários constrangimentos no dia-a-dia relativamente à necessidade 

de estacionamento por parte dos cidadãos.  

A EMEL começou a regular e ordenar o estacionamento na Penha de França em 2017. 

Numa primeira fase, deu-se início às subzonas 19A, 19C e 19F, a que correspondem 2535 

lugares de estacionamento, e, em novembro de 2018, foram ativadas as subzonas 19B, 

19D e 19G, que deram origem a 1100 lugares ordenados. Em 2019, trabalharemos junto 

da EMEL para que este esforço prossiga na Freguesia. 

Continuaremos a insistir para que, complementarmente, sejam criadas novas bolsas de 

estacionamento que possam reduzir os constrangimentos causados pela escassez de 

garagens na Penha de França.  

Simultaneamente, procurar-se-á junto da CML a criação de mais lugares de 

estacionamento para motociclos na área da Freguesia. 

Iremos estudar e desenvolver novos projetos para minimizar, dentro do possível, os 

problemas de estacionamento na Freguesia. 

 

Fontanários e bebedouros 

Tendo requalificado todos os fontanários e bebedouros existentes na Freguesia, importa 

assegurar a sua manutenção, bem como trabalhar no sentido de aumentar o número de 

bebedouros. 

 

Acessibilidade Pedonal 

A fiscalização da Junta e a intermediação, quando solicitada pelos cidadãos, é 

importante na medida em que procura prevenir e remediar futuros constrangimentos 

causados pela intervenção em si.  
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Assim, a Junta de Freguesia pretende acompanhar, com proximidade, a conclusão da 

segunda fase da ‘Rua Amiga do Peão”, intervenção da CML na Av. General Roçadas.  

A Junta de Freguesia intervém sempre que necessário e de forma cirúrgica para garantir 

a acessibilidade pedonal na Freguesia. Este trabalho é, e continuará a ser, feito de forma 

quotidiana.  

Ainda neste domínio, a Junta de Freguesia pretende desenvolver um projeto piloto, 

inicialmente na Rua da Penha de França, que facilite a mobilidade pedonal (sobretudo 

para os que têm mais dificuldades) mediante a criação de espaços para curtas pausas de 

descanso para quem faz as suas deslocações diárias pendulares nessa zona da Freguesia. 

 

GIRA 

Insistir junto da CML e da EMEL no sentido da instalação de estações da GIRA na 

Freguesia. 

 

Abatimentos e pavimentações de vias 

A Junta de Freguesia dará continuidade a um reporte constante junto da Câmara 

Municipal dos abatimentos na estrada que sejam detetados, insistindo constantemente 

para sejam resolvidos com celeridade.  

Esta autarquia manter-se-á atenta à execução do Programa Pavimentar Lisboa da CML 

e continuaremos a solicitar e a acompanhar a pavimentação de outras ruas prioritárias, 

designadamente da Rua Carlos Ribeiro, que será realizada no próximo ano. 

 

Limpeza  

Asseguraremos a continuidade do reforço da qualidade do serviço prestado. Daí que 

seja uma prioridade para 2019: 

- Reforçar os meios humanos e materiais que permitam à Junta de Freguesia colmatar 

as dificuldades de resposta da CML na remoção dos resíduos urbanos irregularmente 

colocados na via pública e na desmatação dos terrenos na Freguesia; 

- Insistir com a CML para a requalificação da rede de papeleiras e alargamento da rede 

de ecoilhas subterrâneas na Freguesia; 

- Pugnar junto da CML pela manutenção das áreas expectantes da Freguesia através de 

contrato de delegação de competências; 

- Acompanhar as tarefas municipais relativas à recolha de resíduos sólidos urbanos, bem 

como fiscalizar a colocação de entulhos e deposição de resíduos em desconformidade 



42 

 

com as normas aplicáveis, agilizando meios de reporte pelos cidadãos e comunicação 

rápida aos serviços municipais; 

- Reforçar a ativação de brigadas de resposta rápida para a limpeza urbana e para as 

situações de intempérie;  

- Proceder ao levantamento e resolução de problemas no quadro dos sistemas de 

escoamento de águas residuais e pluviais, alertando o Município para as áreas que 

carecem de intervenção prioritária; 

- Realizar ações de sensibilização ambiental junto da população e dos comerciantes 

locais; e 

- Reiterar junto da CML a necessidade de implementação de uma rede pública de água 

reciclada para uso nos espaços verdes e nas lavagens de arruamentos. 

 

Projetos de intervenção  

A Câmara Municipal de Lisboa continuará a realizar várias intervenções de manutenção 

e pequenas reabilitações de espaço público na Freguesia.  

Tal como já afirmámos, a Junta de Freguesia procurará executar, com eficiência técnica 

e celeridade, os contratos de delegação de competências que estão a ser ultimados com 

a Câmara Municipal de Lisboa.  

Reiteramos que as delegações de competências que se encontram a ser ultimadas 

demonstram cabalmente a confiança que a edilidade deposita na capacidade de 

execução da Junta de Freguesia e atestam a forma positiva como é avaliada a execução 

dos anteriores contratos de delegação de competências.  

 

Programa ‘Uma Praça Em Cada Bairro’ 

Na Freguesia da Penha de França, o programa ‘Uma Praça Em Cada Bairro’, da CML, irá 

reabilitar a Parada do Alto de São João. Importante espaço público, de lazer e comércio, 

elo entre a baixa ribeirinha e o centro da cidade, necessita de uma profunda reabilitação, 

com vista à promoção da mobilidade pedonal segura, à arborização do espaço, à criação 

de espaços de lazer e à ordenação do estacionamento de veículos. 

O projeto foi apresentado pelo Departamento de Espaço Público da CML, no dia 8 de 

junho de 2017, nas instalações do Polo Morais Soares, da Junta de Freguesia, estando 

neste momento em revisão, considerando esta Junta de Freguesia que este é um projeto 

que não pode esperar mais e que a sua execução terá de ter início em 2019.  

Acompanharemos a evolução deste projeto e intentaremos acautelar o interesse dos 

fregueses na sua execução.   
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Plano de Drenagem Municipal 

Será feito um acompanhamento das obras do Plano de Drenagem Municipal referentes 

às áreas da Freguesia. 

 

Grafitis e Arte Urbana 

Asseguraremos, em coordenação com o Município, a remoção de grafitis e intervenções 

similares realizados ilicitamente.  

Não deixaremos de continuar a pugnar pela concretização de projetos de intervenção 

artística no Espaço Público de forma a sensibilizar a população para a importância da 

Arte Urbana na Freguesia, mas também para fomentar a importância de zelar pelo 

espaço. Um trabalho a ser feito em parceria com a Galeria de Arte Urbana da Câmara 

Municipal de Lisboa, a Escola Artística António Arroio, entre outros. 

 

Urbanismo e Planeamento 

Apesar de não exercer competências próprias ou delegadas em matéria de gestão 

urbanística, a Junta de Freguesia da Penha de França deve continuar a assegurar o 

acompanhamento dos instrumentos de gestão territorial vigentes no seu território e a 

promoção da realização de operações urbanísticas estruturantes para a Freguesia, em 

articulação com o Município.  

Neste quadro, afigura-se pertinente procurar continuar a acompanhar, em coordenação 

com a CML e as Freguesias limítrofes, os instrumentos de gestão territorial que confinem 

com o território da Freguesia, bem como os desenvolvimentos das novas urbanizações 

localizadas no território da Freguesia, enquadradas na tarefa mais ampla de 

acompanhamento da execução do Plano Diretor Municipal e, como já foi referido, dos 

demais instrumentos de gestão de territorial em vigor no território. 

Entre outros, importará ter muita atenção à atividade em curso nas seguintes zonas da 

Freguesia: 

- Calçada das Lajes; 

- Bairro Horizonte; 

- Vale de Chelas; 

- Vale de Santo António; e 

- Bairro Lopes. 

Do mesmo modo, tal como já foi expresso no pelouro do desenvolvimento social, 

importa incrementar, cada vez mais, as relações de colaboração entre a Junta e a 
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Câmara Municipal de Lisboa, de modo a proceder-se à requalificação das áreas mais 

carenciadas da Freguesia, em particular no quadro dos bairros e zonas de intervenção 

prioritária. 

Em articulação com a CML, continuaremos a trabalhar para a realização de um 

diagnóstico em termos de Acessibilidade e Mobilidade Sustentável. 

Do mesmo modo, pugnaremos através de reuniões com o Conselho de Administração 

da Carris, no sentido de garantir uma cobertura adequada da rede de transportes 

públicos na Freguesia, nomeadamente a prometida carreira de bairro, importando 

assegurar um reforço de frequência das carreiras existentes, nomeadamente o 

autocarro 730, e um aumento da oferta em pontos críticos do território. 

Ao mesmo tempo, a Junta acompanhará a obra da estação do metropolitano de Arroios, 

procurando contribuir para a rápida conclusão dessa intervenção. 

 

ESPAÇOS VERDES 

Requalificação e manutenção 

A Junta de Freguesia irá continuar a assegurar a manutenção e a conservação dos 

espaços verdes, mantendo a estratégia de sustentabilidade ambiental que 

recentemente distinguiu a cidade com o prémio ‘Capital Verde Europeia 2020’, e 

trabalhando para o seu incremento sempre que possível. 

A requalificação dos espaços ajardinados da Praça Paiva Couceiro será concluída no 

início de 2019. 

 

Há o compromisso da CML que neste mandato autárquico avançará o parque urbano do 

Vale de Santo António e esta Junta de Freguesia insistirá para que seja uma realidade 

até 2021. 

 

Os espaços verdes na Freguesia são: 

António Gonçalves (triângulo) 

Alto Varejão  

Av. Afonso III (dois espaços)  

Av. Afonso III (um espaço) 

Avenida  Marechal Costa Gomes (Taludes) 

Avenida Mouzinho Albuquerque (Escadas) 

Avenida Mouzinho Albuquerque (Parque Infantil) 

Avenida Mouzinho de Albuquerque (entre blocos) 

Bulhão Pato 

Calçada da Lajes 

Cristóvão Falcão (lateral  da Escola António Arroios) 

Cruzado Osberno (Parque Infantil) 



45 

 

Eduardo  Costa  (talude e jardim) 

Engenheiro Santos Simões ( taludes) 

Forte Sta. Apolónia 

Francisco Pedro Curado  (prédios EPUL) 

Francisco Pedro Curado (traseiras do parque infantil) 

Gualdim Pais (um espaço) 

Henrique Barrilaro Ruas 

Mercado de Sapadores 

Parada Alto São João 

Parque da Quinta de Santo António 

Praça António Sardinha 

Praça Paiva Couceiro 

Praceta Carlos Ribeiro 

Rotunda do Vale de Chelas 

Rotunda Tratado de Lisboa e talude (em frente ao lote 48) 

Sebes (António Gonçalves) 

Sol a Chelas 

 

 

Podas 

Na Penha de França será dada continuidade à realização de podas no âmbito do novo 

Regulamento Municipal do Arvoredo de Lisboa.  

Continuará a ser dada prioridade à intervenção nos locais diagnosticados pela Junta de 

Freguesia, em articulação com a CML, como sendo de maior importância para a 

segurança de bens e pessoas.  

Paralelamente, serão realizadas intervenções em outras artérias e jardins, sempre que 

seja necessário salvaguardar a segurança de pessoas e bens.  

Dar-se-á continuidade à articulação com a Câmara Municipal no que toca ao abate dos 

casos urgentes e à plantação de arvoredo na Freguesia.  

 

HABITAÇÃO 

A intervenção da Junta de Freguesia em matéria de habitação apresenta um quadro 

multifacetado em que se combinam áreas de intervenção direta, áreas de suporte à 

governação municipal e áreas de mero acompanhamento da evolução da realidade 

habitacional. Trata-se, aliás, do espelho da grande diversidade de fogos e estruturas de 

propriedade existentes no território.  

No entanto, considerando-se a prioridade a dar à matéria dos direitos sociais, é possível 

operar a introdução de respostas de apoio à população na sua relação com o Município 
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e/ou com a Gebalis que, sem transferência de competência decisória, permitem ainda 

assim à Junta desempenhar um papel mediador, facilitador e mobilizador. 

 

Pequenas reparações  

Assim sendo, vamos prosseguir com o Penha Repara, programa de apoio às pequenas 

reparações em habitações municipais e particulares sempre que as condições 

económicas dos residentes assim o justifiquem. O Penha Repara pretende dar respostas 

aos vários pedidos que a Junta de Freguesia recebe diariamente.  

 

Espaço de apoio ao inquilino 

Visa dar apoio social e jurídico aos inquilinos afetados pela nova lei das rendas, 

nomeadamente ajudando no encaminhamento dos processos de candidatura ao novo 

Subsídio Municipal de Arrendamento, criado pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Casas camarárias ‘Padre Damião’  

Promover-se-á a celebração de um protocolo com o Centro Social e Paroquial da Penha 

de França que assegure a transição da gestão das casas camarárias ‘Padre Damião’ para 

a esfera da Junta de Freguesia. Concomitantemente, será solicitada à CML a execução 

de todas as obras estruturantes de que aquelas casas necessitem. 

A Junta de Freguesia considera prioritário o acesso às casas por recenseados seniores 

da Freguesia, com maiores dificuldades económicas e habitacionais. 

 

Torres do Alto da Eira 

Estando as obras de reabilitação das Torres do Alto da Eira concluídas, a Junta 

continuará a desenvolver esforços no sentido de que a intervenção possa prosseguir no 

espaço público da área envolvente, bem como participará ativamente nas reuniões do 

GABIP, que continuará em funcionamento. 

 

GABIP Ex-SAAL e Autoconstrução 

A Junta de Freguesia acompanhará o processo de regularização urbanística do Bairro 

Horizonte e manterá a defesa da melhoria das condições infraestruturais da Quinta do 

Lavrado, sendo que, neste sentido, monitorizará a execução do PEDU-PAICD no Bairro 

Horizonte e na Quinta do Lavrado. 
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Simultaneamente, a Junta de Freguesia renovará junto da edilidade o pedido de 

conclusão da intervenção no skate park do Bairro Horizonte, bem como insistirá na 

necessidade de construção de um parque infantil na Quinta do Lavrado. 
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MARCA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

A Freguesia da Penha de França tem uma população de cerca de 25 mil habitantes. Como 

tal, a ação desenvolvida pela Freguesia deve ser direcionada a toda a população e o 

acesso às atividades e iniciativas por parte dos cidadãos depende, sobretudo, da 

capacidade de comunicar da entidade que as promove.  

Nesse sentido, a Junta de Freguesia irá continuar a apostar numa comunicação regular 

tanto através da revista mensal, como das vitrines, site, Facebook e newsletter. 

De fato, a modernização dos meios ao dispor da Junta de Freguesia para a comunicação 

institucional e com os cidadãos tem sido de fundamental importância para reforçar a 

qualidade e proximidade dos serviços prestados.  

Paralelamente, a própria necessidade de reforço da promoção às iniciativas em curso a 

partir da própria comunidade, em particular no plano das atividades culturais, 

recreativas e desportivas, continuará a ter tradução na estratégia de comunicação da 

Junta, mantendo-se a identificação de possíveis áreas de intervenção direta e zonas para 

estabelecimento de parcerias com outras instituições.   

 

Identidade 

A imagem da Freguesia da Penha de França é um elemento identitário fundamental face 

à alteração territorial definida pela reforma administrativa da cidade. Definir-se-á uma 

estratégia de divulgação regular da heráldica da Freguesia. 

Simultaneamente, manter-se-á a utilização da nova marca da Junta de Freguesia, ‘Do 

Rio à Colina’, em todos os suportes funcionais e urbanos da Penha de França bem como 

nas suas plataformas de comunicação. 

 

Comunicação Institucional 

O principal veículo de comunicação institucional da Junta de Freguesia é a revista Penha.  

Mantendo a sua cadência mensal, continuar-se-á a trabalhar para renovar 

gradualmente os conteúdos publicados, mantendo o objetivo de melhorar a 

comunicação com os cidadãos e apostar no reforço da participação cívica da 

comunidade, do comércio e das instituições da Freguesia.  

A revista Penha manterá uma página dedicada à Assembleia de Freguesia e outra à 

Comissão Local de Bem-Estar Animal da Penha de França. 

Do mesmo modo, a Junta irá continuar a complementar a divulgação da sua ação através 

de cartazes, folhetos direcionados a áreas e assuntos específicos, bem como a 

divulgação através de outros suportes. 
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Modernização do site e newsletter 

Pretende-se que o renovado site da Junta evolua para um verdadeiro portal de 

informação e prestação de serviços à população. 

Prosseguiremos com a disponibilização no portal todos os documentos previsionais e 

estratégicos da autarquia, assim como os regulamentos.  

Pretendemos continuar a integrar aplicações e micro sites que envolvam os cidadãos no 

que concerne à gestão territorial e à participação dos cidadãos.  

Trabalharemos para disponibilizar serviços e formulários online e integrar no portal um 

balcão eletrónico de atendimento, bem como tornar o site acessível a invisuais. 

A Junta irá, igualmente, dar continuidade ao envio semanal da newsletter de modo a 

que esta sirva como um veículo que permita aos cidadãos um acompanhamento 

semanal das atividades da Freguesia. 

 

Redes Sociais 

As redes sociais apresentam-se hoje como um elemento de informação fortemente 

presente na vida das pessoas, continuando a dinamização realizada na página 

institucional da Junta de Freguesia no Facebook e no Instagram. 

 

Vitrinas e espaços de informação 

As vitrinas e os espaços de informação na via pública são um meio de comunicação 

essencial, nomeadamente para a população sénior, a sua atualização informativa 

continuará a ser assegurada.  
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SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL 

 

No âmbito do trabalho realizado em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com 

a Polícia de Segurança Pública, importa manter neste mandato como prioritário o 

investimento ao nível da segurança e da proteção civil. 

Desde logo, no quadro do trabalho desenvolvido ao nível das instituições existentes na 

Freguesia de que são exemplo paradigmático os estabelecimentos de ensino. 

Mas também na criação de sinergias com o Município e no aproveitamento do facto de 

a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública ser na Penha de França, fomentando 

as melhores relações institucionais e operacionais com esta força de segurança. 

 

Proteção Civil 

Assim sendo, no domínio da proteção civil, a Junta de Freguesia da Penha de França 

assegurará no plano local a contínua operacionalização do Centro de Operações de 

Emergência, a articular com o Serviço Municipal de Proteção Civil.  

Para além desta intervenção de primeira linha em articulação com o município, importa 

igualmente: 

- Concluir a elaboração do Plano Local de Emergência da Freguesia, em articulação com 

a CML; 

- Continuar a promover a bolsa de agentes locais da Proteção Civil, mantendo-se a 

realização de ações regulares de formação para os voluntários; 

- Promover a criação formal e o desenvolvimento da Unidade Local de Proteção Civil e 

de apoio ao cidadão com o envolvimento dos agentes (voluntários) de Proteção Civil da 

Penha de França. Ao longo de 2019 deverão ser desenvolvidas ações de formação para 

melhorar a coordenação e preparação e capacidade de reação no apoio aos habitantes 

da Penha de França em situações de emergência; 

- Reforçar a formação dos jovens em matéria de proteção civil, em articulação com as 

escolas e com a restante comunidade educativa e em parceria com o Regimento de 

Sapadores Bombeiros; 

- Colaborar com as associações de residentes que desenvolvem atividades de formação 

e informação em matéria de proteção civil; 

- Promover junto das escolas, em parceria com a CML, ações de sensibilização, 

nomeadamente, através de visitas da mascote Tinoni e Companhia; 

- Encetar relações de proximidade com Companhia do Regimento de Sapadores 

Bombeiros da nossa área; e 
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- Prosseguir as diligências com vista à edificação do novo Quartel de Bombeiros 

Voluntários do Beato e Penha de França na Freguesia da Penha de França. 

 

Programa Penha Segura 

Continuar, em 2019, depois do trabalho realizado de preparação e concertação, bem 

como da melhoria das condições de atendimento à população, por parte da PSP, o 

Programa Penha Segura, no qual a Junta organizará ações de sensibilização, em parceria 

com a Polícia de Segurança Pública e outras entidades. 

 

Penha de França, 30 de novembro de 2018. 

 

A Presidente da Junta, 

 

Sofia Oliveira Dias 


