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Introdução 

Nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o 

Presidente da Junta de Freguesia deve apresentar, em cada sessão Ordinária da Assembleia 

de Freguesia, uma informação escrita. 

 

Apresenta-se, assim, a presente informação escrita à Assembleia de Freguesia Ordinária de 

30 de junho de 2016, sendo a mesma referente ao período de 1 de abril de 2016 a 31 de maio 

de 2016. 

 

I. Atividades desenvolvidas 

1. Representações e/ou reuniões realizadas 

1.1. Administração autárquica 

 

 Seis reuniões de executivo, duas das quais públicas, realizadas nos dias 4, 18 e 21 de 

abril e 2 e 16 de maio. 

 Participação, por inerência, nas seguintes sessões da Assembleia Municipal de Lisboa 

(AML): dias 5, 19, 26 de abril e 3,10 17, 24 e 31 de maio. 

 Um atendimento ao público, no dia 15 de abril. 

 

1.2. Representação geral 

 

01 de abril - Presença Colocação de cartazes – Prevenção na limpeza dos jardins na escola 

EB1 de Santo António, com a participação de alguns alunos da escola; 

6 de abril – Presença na homenagem a Aquilino Ribeiro Machado, que teve lugar no auditório 

do Polo da Teixeira de Pascoais, que foi organizada em parceria com a Universidade Lusófona 

e a Associação Aralis – Associação para a reflecção e ação em Lisboa, contou com a 

presença de vários familiares entre eles o filho, Aquilino Ribeiro Machado, o Presidente da 

Assembleia Geral da ARALIS, Manuel Damásio, e o Presidente da ARALIS, Carlos Poiares, 

bem como do Ministro da Cultura, João Soares; 
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06 de abril – Presença na apresentação do Programa Renda Acessível, que teve lugar no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

9 de abril – Presença na visita à PSP – 18ª Esquadra, onde foram apresentadas as bicicletas 

de policiamento de proximidade. Visita às instalações da PSP; 

9 de abril –  Presença no Roteiro que teve como principal objetivo visitar espaços reabilitados 

ou relativamente aos quais estão previstas intervenções de requalificação. Passagem pela 

obra em curso de requalificação da zona ajardinada contigua à escola dos Coruchéus e de 

seguida visita à obra concluída de requalificação dos acessos pedonais e espaço verde junto 

à escola de Santo António. No bairro das Estacas, visita à Rua Machado de Asis, espaço 

adjacente ao atual Polo onde será efetuado o projeto de requalificação do espaço de domínio 

privado da CML; 

9 de abril – Presença na iniciativa “vamos tod@s reabilitar os bancos no Bairro de São Miguel”. 

Esta iniciativa contou com um grupo de voluntários para pintar os bancos de jardim da Praça 

Francisco Morais (Bairro de São Miguel, junto à Escola 24), numa ação conjunta com a 

HallCity, sociedade de mediação imobiliária com sede nesse bairro; 

9 de abril – Presença no HypeMarket, que teve lugar no piso 0 da Garagem GoPark, na 

Avenida da Igreja, nº 27 E (em frente ao Centro Comercial de Alvalade). Tratou-se de um 

evento onde o empreendedorismo e criatividade estiveram patentes, com roupa, calçado e 

acessórios de alguns dos mais criativos designers de moda nacionais; 

9 de abril – Presença na cerimónia de Abertura da 5.ª edição do International Bulldog Rugby 

Cup, que teve lugar no estádio 1.º de maio; 

9 de abril – Presença no concerto “SOLI DEO GLORIA”, que teve lugar na Igreja de Santa 

Joana Princesa, inserido no programa do Festival de musica Coral da Freguesia de Alvalade 

– CantAlvalade; 

11 de abril – Presença na assinatura dos Contratos-Programa da Área dos Direitos Sociais, 

que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho; 

12 de abril – Presença na assinatura dos Protocolos do Plano Municipal de Prevenção e 

Combate à Violência Doméstica e de Género, que teve lugar nos Paços do Concelho; 

14 de abril – Presença na visita guiada ao quadro de Domingos Sequeira, "A Adoração dos 

Magos”, que está patente no Museu Nacional de Arte Antiga, com a presença do Diretor do 

Museu, Dr. António Pimentel, Presidente da Assembleia de Freguesia de Alvalade, Dr. Luís 
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Filipe Nazaré e do Presidente da Anafre, no âmbito da doação da Freguesia de Alvalade para 

aquisição da obra; 

22 de abril – Presença na reunião preparatória do evento “Marchas Populares Infantis de 

Lisboa”, que teve lugar no edifício da Câmara Municipal de Lisboa, no Campo Grande; 

22 de abril – Presença na conferência “Avaliação da qualidade dos solos, das águas 

subterrâneas e das espécies hortícolas em hortas urbanas de Lisboa” que teve lugar no 

Pequeno Auditório do Centro de Congressos do LNEC, com a presença do Vereador José Sá 

Fernandes, do Presidente do Lnec Dr. Carlos Pina, entre outros; 

25 de abril – Presença na visita à residência oficial do 1.º ministro no âmbito das 

comemorações do 25 de Abril; 

28 de abril – Presença no Posto de Limpeza das Murtas para plantação de Murtas; 

28 de abril – Presença no almoço da Universidade Lusófona, no âmbito da Comissão de 

Avaliação dos Cursos – estágios realizados; 

28 de abril – Presença na reunião com a Associação Portuguesa de Estudos Europeus, 

(APPE), que foi criada e está sediada na Freguesia de Alvalade, no âmbito da apresentação 

de projetos de cooperação entre as escolas desta área e outras instituições nacionais ou 

estrangeiras que visem idênticos objetivos; 

30 de abril –  Presença no Júri do Festival de Tunas Acadêmicas que teve lugar no Largo Frei 

Heitor Pinto, com atuações de tunas de todo o país; 

04 de maio – Presença na inauguração da exposição de arte pop de inspiração nipónica, do 

Jankenpon, que teve lugar no átrio do edifício da sede da Junta de Freguesia.de Alvalade;  

05 de maio – Presença na reunião com o McDonald’s, no âmbito da apresentação do novo 

espaço situado no antigo Caleidoscópio, no Jardim do Campo Grande; 

06 de maio – Presença nas Comemorações Oliveirenses, que teve lugar na Praça 

Viscondessa na Freguesia dos Olivais; 

9 de maio – Presença na sessão de encerramento do evento "Onde estava a tua Escola no 

dia 25 de Abril", que teve lugar na ES/3 Padre António Vieira, onde decorreu a entrega dos 

prémios aos Agrupamentos de Escolas participantes, com a presença da vereadora Catarina 

Albergaria; 
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12 de maio - Reunião com o Diretor de Programação Cultural da EGEAC, em preparação do 

evento Alameda POP, ao qual foi dado apoio de limpeza, em conjugação com a Câmara 

Municipal de Lisboa; 

14 de maio – Presença na assinatura do Contrato Programa com o Clube de Rugby de São 

Miguel, no auditório da Junta de Freguesia de Alvalade com a presença do presidente do 

Clube Filipe Conde, e vários atletas do clube; 

15 de maio – Presença no 14.º Encontro do Núcleo Cicloturista de do Núcleo de Cicloturismo 

de Alvalade, com saída do Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito, e convívio 

com todos os participantes no final da prova; 

15 de maio – Presença na FINAL ITF LRC FUTURE I que lugar no Lisboa RacketCenter, onde 

decorreu a entrega de prémios; 

15 de maio – Presença na Prova de Ciclismo Fase Local das Olissipíadas e teve lugar no 

Parque José Gomes Ferreira; 

16 de maio – Presença no almoço de Aniversário da 18ª Esquadra, que teve lugar nas 

instalações da Associação de Moradores do Campo Grande; 

18 de maio – Presença na Inauguração da Casa dos Direitos Sociais - Na Rua Ferreira Castro 

no bairro da Flamenga, com a presença do Sr. Vereador dos Direitos Sociais Arq. João 

Afonso; 

18 de maio -  Presença na Tertúlia Conversa à volta da exposição BORDALO À MESA”, que 

contou com a presença de Maria de Lurdes Modesto, João Paulo Martins e Hugo Nascimento 

e teve lugar no Museu Bordalo Pinheiro em Alvalade. 

21 de maio – Presença no Passeio Mistério dos Briosos; 

23 de maio – Presença na sessão 500 dos Briosos, onde foi apresentado um resumo das 

muitas sessões culturais que contribuem para a divulgação cultural na freguesia de Alvalade, 

que teve lugar como é habitual no auditório da sede; 

24 de maio –  Presença no almoço organizado pela Direção da Associação da Força Aérea, 

com a presença do Coronel Mário Garrido, no âmbito da cerimónia de abertura de um novo 

Polo de Recrutamento; 
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25 de maio – Acompanhamento da visita da Sra. Vereadora da Camara Municipal de Lisboa, 

Catarina Vaz Pinto ao edifício situado na Rua João Saraiva, 40, no âmbito do novo Centro 

Cultural de Alvalade; 

25 de maio – Presença na visita ao Pavilhão da Freguesia de Alvalade – Fonseca e Calçada, 

para acompanhamento das obras que estão a decorrer; 

26 de maio – Presença na Inauguração da exposição de Paula Rego / Bordalo Pinheiro, que 

teve lugar no Museu Bordalo Pinheiro, com a presença do Presidente da Camara Municipal 

de Lisboa, Dr. Fernando Medina que entregou a Paula Rego a Medalha da Cidade; 

30 de maio – Presença na conferência de imprensa de apresentação das festas de Lisboa 

2016, que contou com a presença do Presidente da Camara Municipal de Lisboa, Dr. 

Fernando Medina e teve lugar no Museu de Lisboa (Palácio Pimenta) no Campo Grande. 

 

1.3.  Representação temática 

Ação Social e Habitação, Saúde e Igualdade 

01 de abril - Reunião com empresa Hall City, uma mediadora imobiliária, para preparação da 

ação conjunta “Vamos tod@s reabilitar os bancos no Bairro de São Miguel” entre esta 

empresa e voluntári@s da Junta de Freguesia de Alvalade; 

19 de abril – Reunião com Fisioterapeuta António Costa com o objetivo de fazer um ponto de 

situação sobre a atividade desenvolvida;  

27 de abril – Reunião com Just a Change, para mais esclarecimentos da proposta 

anteriormente apresentada de recuperação de casas e/ou obras em que a Junta de Freguesia 

seria a “dona da obra” e também quem sinalizaria os imóveis a intervencionar; 

28 de abril - Reunião com os Anjos da Noite, empresa privada de cuidados de Saúde. Na 

reunião foram apresentados os serviços e valências da entidade; 

03 de maio - Reunião com Comfort Keepers, na pessoa de Ana Potes no sentido de dar a 

conhecer os serviços da empresa ao nível do apoio domiciliário e da rede de emprego para 

colocação de ajudantes familiares;  

04 de maio – Reunião do grupo da Parentalidade Adolescente constituído por Ajuda de Mãe; 

Associação Humanidades; Associação Passo a Passo; Associação Ponto de Apoio à Vida; 
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Associação para o Planeamento da Família de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa; Direção 

Geral de Educação; Fundação António Silva Leal; Junta de Freguesia de Alvalade; 

Maternidade Alfredo da Costa e O Vigilante, com o objetivo de discutir a proposta da criação 

da “Flexi Creche”; 

04 de maio – Reunião com a Inatel, nomeadamente com Diretor do campo de jogos 1º de 

Maio. A reunião teve como objetivos a apresentação da nova equipa de gestão do campo 1º 

de Maio, a solicitação à Junta de Freguesia de Alvalade da divulgação de eventos, bem como 

abrir espaço para futuras parcerias; 

05 de maio – Reunião com a MUSSOC – Associação Mutualista dos Trabalhadores da 

Solidariedade e Segurança Social sobre o Projeto Selfie para fazer um ponto de situação 

sobre as atividades desenvolvidas no projeto, adesão das crianças e execução orçamental;  

10 de maio - Reunião com Escuteiros Agrupamento 50 S. João de Brito, para apresentação 

de projeto de angariação de fundos para uma atividade de voluntariado internacional. A 

proposta é realizar uma venda de rua, durante um dia, ao longo da av. da igreja; 

11 de maio - Reunião com a Dra. Susana Costa, Jogos INCLU, para preparação da ação de 

entrega dos jogos às entidades selecionadas; 

16 de maio – Reunião com o Administrador Executivo, Sérgio Cintra, da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, para estabelecimento de políticas e processos de interajuda; 

17 de maio – Reunião com o coordenador do Projeto Selfie, Bruno Andrade, com o objetivo 

de fazer um ponto de situação relativamente à execução do projeto; 

17 maio – Reunião com a empresa de cuidados domiciliários AudazAjuda, para apresentação 

dos serviços da empresa. 

 

Economia e Inovação 

15 de abril – Reunião com Associação de Trabalhadores dos Mercados de Alvalade relativa 

a pedido de apoio financeiro e logístico no âmbito das Marchas Populares dos Mercados de 

Lisboa; 

15 de abril - Reunião com artesãs do projeto dos “Tronos de Santo António” atinente a pedido 

de colaboração para apoio à conceção artesanal de 50 Tronos de Santo António, para ofertas 

e brindes institucionais; 
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20 de abril – Reunião com a Exma. Senhora Dra. Cecília Delgado, investigadora do LNEC, 

para prestação de esclarecimentos no âmbito do projeto “Hortas Urbanas de Lisboa”; 

6 de maio – Visita ao local de implantação do Arraial de Santo António em Alvalade, para 

estudo da implantação das estruturas, dos equipamentos audiovisuais, dos insufláveis e do 

palco; 

9 de maio – Reunião com artesãs do projeto dos “Tronos de Santo António” para formalização 

de encomenda de brindes institucionais alusivos aos Santos Populares e discussão de demais 

pormenores; 

11 de maio – Reunião com a Associação de Comerciantes de Alvalade para promoção de 

parceria e patrocínio institucional para decoração da Avenida da Igreja Poente, no âmbito das 

festas alusivas aos Santos Populares de Lisboa; 

11 de maio – Reunião com a Associação dos Artesãos de Lisboa para promoção de parceria 

e patrocínio institucional do Arraial de Santo António, em Alvalade, a decorrer durante o mês 

de junho; 

12 de maio – Reunião com responsáveis pela produção e som e imagem do Arraial de Santo 

António em Alvalade para divisão de tarefas e sincronização de procedimentos para a 

instalação do Arraial de Santo António em Alvalade; 

17 de maio - Reunião com organizadores do Hype Market para estabelecimento de parceria, 

com vista à divulgação e apoio a realização da 2.ª edição do Hype Market, em 28 maio, em 

Alvalade; 

18 de maio – Reunião com arquiteto responsável pela memória descritiva referente ao Arraial 

de Santo António em Alvalade, para apuramento de correções e melhorias a fazer na memória 

descritiva referente ao Arraial de Santo António em Alvalade; 

19 de maio – Reunião para conceção de projeto especial de instalação elétrica em Baixa 

Tensão Especial, com vista à criação de plano de contingência, em caso de falta de 

fornecimento de potencia contratada por parte da EDP distribuição, para abastecimento 

elétrico das estruturas na Praça de Alvalade, no âmbito do Arraial de Santo António em 

Alvalade; 

24 e 25 de maio – Reunião com a Associação de Comerciantes de Alvalade para coordenação 

de eventos e de iniciativas a terem lugar no âmbito da iniciativa “Arraial de Santo António em 

Alvalade”; 
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25 de maio – Reunião com responsáveis pela produção e som e imagem do Arraial de Santo 

António em Alvalade para divisão de tarefas e sincronização de procedimentos para a 

instalação audiovisual do Arraial de Santo António em Alvalade; 

25 de maio – Reunião com empresa de realização de eventos sobre o eventual interesse e 

viabilidade da organização dum evento no âmbito da Moda, no sentido de modernizar e 

dinamizar o comércio tradicional instalado na Freguesia; 

30 de maio – Reunião com painel de técnicos para conceção de plano de especialidades 

elétricas para instalação do Arraial de Santo António em Alvalade para criação de quadro de 

ligação eventual e sincronização de procedimentos com a EDP para a instalação elétrica do 

Arraial de Santo António em Alvalade; 

31 de maio – Reunião com técnico responsável pelo plano de evacuação e de segurança 

interna, do Arraial de Santo António, na Praça de Alvalade, para apuramento das 

necessidades legais e operacionais a ter em conta antes do inicio das festividades a decorrer 

durante o Arraial de Santo António em Alvalade. 

 

Serviço de Segurança e Proteção Civil 

14 de maio de 2016 – Presença na “XII Gala de Homenagem aos Bombeiros de Portugal”, 

organizada pela Associação Nacional de Bombeiros; 

16 de maio – Presença na celebração do aniversário da 18ª Esquadra da PSP. 

 

II. Principais programas/medidas políticas desenvolvidas 

1. Divisão Administrativa 

1.1. Serviços Gerais 

 

  Sede 
Polo da 

Azinhaga dos 
Barros 

Polo dos 
Coruchéus 

Polo Teixeira 
Pascoais 

Total 

N.º Atestados Emitidos 207 43 23 79 352 

N.º Licenciamentos Zero 124 - - - 124 

N.º Licenças Canídeos 31 3 5 21 60 

N.º Processos entrados DEPE/GOPI’s - - 152 - 152 

N.º Processos encaminhados CML - - 130 - 130 

N.º Consultas Jurídicas 15 - - 11 26 
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N.º Processos Subs. Municipal ao 
Arrendamento  

- - - 6 6 

N.º reclamações respeitantes 
atendimento (livro/ mail/ presencial/ tlf) 

- - - - 0 

 

Notas importantes: 

Todos os serviços de atendimento (Sede e Polos) dão entrada de processos (via e-mail, 

telefone ou presencial) destinados aos diferentes Pelouros e Serviços da JFA, encaminhando 

os mesmos de acordo com a respetiva competência. É enviada informação aos fregueses/as 

sobre o estado e conclusão dos processos. 

No caso dos licenciamentos zeros a tramitação do processo ocorre no atendimento da Sede. 

A gestão dos GOPI’s (Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção) e o encaminhamento 

e registo de processos no Portal “A minha Rua” é efetuada no Polo dos Coruchéus. 

A submissão dos processos ao Subsidio Municipal de Arrendamento é da responsabilidade 

do Polo da Teixeira Pascoais. 

Todos os serviços de atendimento prestam ainda apoio à inscrição nas atividades dos Briosos 

(passeios mistério, visitas, workshops…) e ao Programa Alvalade em Férias.  

Neste período foram ainda efetuados 47 Ajustes Diretos Simplificados. 

 

Gestão de infraestruturas e frota 

No âmbito da gestão da frota: gestão dos seguros, revisões, inspeções, licenças e pedido de 

orçamentos por avarias. Prestação do serviço diário Porta-a-Porta e entrega de expediente 

entre os vários Serviços da Junta. 

No âmbito da gestão das infraestruturas: execução do contrato de manutenção preventiva e 

corretiva dos edifícios onde funcionam serviços da JFA, encetados procedimentos para 

reparação do teto do Polo Teixeira Pascoais e do teto do Posto de Limpeza das Murtas.  

Acompanhamento da execução dos Pedidos de Apoio não Financeiro (autocarro e/ou 

Auditório) deliberados favoravelmente em reunião do órgão executivo. 

 

1.2 Gabinete Jurídico 

1.2.1 Procedimentos de Contratação Pública 

 
Concurso Público com Publicidade Internacional de “Aquisição de uma lavadora 
mecânica extracompacta da classe de 2.000 Litros de capacidade e de duas varredoras 
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mecânicas compactas das classes de 1 m3 e de 2 m3 de capacidade, movidas a diesel” 
– Proc. 66/CPI/JFA/2015: 
 

 Aprovação de Relatório Final e adjudicação. 
 

Concurso Público de Empreitada de “Requalificação do Parque José Gomes Ferreira” 
– Proc. n.º 78/CP/JFA/2015: 
 

 Elaboração de Relatório Preliminar e de Relatório Final. 
 

Concurso Público de Empreitada de “Requalificação dos Parques Infantis da Rua José 
Duro e Praça Andrade Caminha – Lisboa” – Proc. 113/CP/JFA/2015: 

 

 Elaboração de Relatório Preliminar e de Relatório Final. 

 

Ajuste Direto de Empreitada de “Requalificação de Contentores balneários/sanitários 
existentes no Polidesportivo Municipal do Campo Grande situado na cobertura do 
edifício da Rua António Patrício, 9F-9G e com entrada pela Avenida dos Estados Unidos 
da América” – Proc. 11/AJ/JFA/2016 

 

 Adjudicação. 

 

Ajuste Direto de “Aquisição de Lanches e Almoços para os participantes no Programa 
Alvalade em Férias - Infância” – Processo n.º 13/AJ/JFA/2016 

 

 Adjudicação. 

 

Ajuste Direto de “Locação de autocarros com motorista para o Programa Alvalade em 
Férias - Infância” – Proc. n.º 14/AJ/JFA/2016 

 

 Adjudicação. 

 

Ajuste Direto de “Aquisição de serviços de telecomunicações, internet e equipamentos 
conexos” – Processo n.º 15/AJ/JFA/2016 

 

 Aprovação da decisão de contratar. 

 

Ajuste Direto de “Empreitada de impermeabilização da cobertura do Posto de Limpeza 
das Murtas” – Processo n.º 16/AJ/JFA/2016 
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 Aprovação da decisão de contratar. 
 

1.2.2 Formalização Contratual dos seguintes procedimentos pré-contratuais  

 
 Processo n.º 61/AJ/JFA/2015 – Ajuste Direto para “Aquisição de uma viatura elétrica 

ligeira de mercadorias para apoio dos serviços de higiene urbana da JFA” (Adenda ao 

contrato); 

 Processo n.º 76/AJ/JFA/2015 – Ajuste Direto para “Aquisição de serviços de manutenção 

e conservação dos logradouros fronteiros e traseiros do Bairro de Alvalade”; 

 Processo n.º 05/AJ/JFA/2016 – Ajuste Direto para “Aquisição de Serviços para a 

elaboração do Projeto de Execução do Mercado de Alvalade Sul”; 

 Processo n.º 07/AJ/JFA/2016 - Ajuste Direto para “Aquisição de Serviços de Consultoria 

Contabilística”; 

 Processo n.º 09/AJ/JFA/2016 – Ajuste Direto para “Aquisição de serviços jurídicos”; 

 Processo n.º 10/AJ/JFA/2016 – Ajuste Direto de Empreitada de “Execução de fundações 

indiretas do Pavilhão Municipal de Alvalade e melhoramento de solos”; 

 Processo n.º 12/AJ/JFA/2016 – Ajuste Direito de “Aquisição de vitrinas para apoio dos 

serviços da Junta de Freguesia de Alvalade”. 

 

1.2.3 Procedimentos pré-contratuais com encargos plurianuais ao abrigo da 

autorização genérica concedida pela Assembleia de Freguesia 

 

Apresenta-se de seguida os contratos assumidos com compromisso plurianual: 

Nome Procedimento 

Valor 

Contratual 

S/IVA 

Repartição de 
encargos Fim de 

Contrato 

 

Aquisição de Serviços Jurídicos 

 

AJ 31.923,57 € 

  

2016: 13.681,53 € 

 2017: 18.242,04 € 

2017 
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1.2.4 Registo dos contratos resultantes dos procedimentos adjudicatórios 

Registo dos contratos resultantes dos procedimentos adjudicatórios identificados na 

plataforma dos contratos públicos Base.gov.pt, em cumprimento do disposto no artigo 

127.º, conjugado com o artigo 287º, ambos do CCP-Código dos Contratos Públicos. 

 

1.3  Recursos Humanos 

 Tramitação de procedimento concursal comum, para preenchimento de 25 postos de 

trabalho (correção das provas de conhecimentos, realização de entrevistas 

profissionais de seleção, e dos exames psicológicos, preparação das listas de 

classificação final e promoção da audiência prévia); 

 Elaboração e aprovação do mapa de férias 2016; 

 Gestão da assiduidade dos trabalhadores da JFA; 

 Gestão dos processos de mobilidade: 

 

Saídas 1 técnico superior CML 

1 assistente técnica JF Parque das Nações  

Entradas 1 assistente técnica CM Vila Real St.º António 

 

 Celebração dos Acordos Coletivos de Trabalho com o SINTAP e STML; 

 Gestão dos processos de aposentação (aposentação de uma assistente operacional 

do Posto de Limpeza das Murtas); 

 Articulação com diversas entidades nomeadamente a CML, entre outras no âmbito da 

Formação Profissional; 

 Resposta às solicitações dos trabalhadores/as em matéria de recursos humanos; 

 Elaboração de pareceres técnicos em matéria de Recursos Humanos;  

Aquisição de serviços de manutenção e 
conservação dos logradouros fronteiros e 

traseiros do Bairro de Alvalade 
AJ 56.700,01 € 

 

2016: 16.200,00 € 

2016: 24.300,00 € 

2018: 16.200,00 € 

 

2018 
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 Comunicação à ADSE das situações de ausência por doença para promoção de 

Juntas Médicas e verificação domiciliária da doença; 

 Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços de medicina do 

trabalho; 

 Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços de seguro de 

acidentes de trabalho. 

 

1.4 Sistemas de Informação 

 Diligências no sentido de validar o grau de resposta do disco virtual 360.º (cloud) para 

armazenamento e partilha de informação, considerando os constrangimentos que a 

solução foi apresentando na sua implementação; 

 Acompanhamento da execução do contrato das impressoras; 

 Análise e report de erros na aplicação Fresoft; 

 Acompanhamento da execução do contrato das telecomunicações e serviços de net 

fixa e net móvel; 

 Assistência técnica aos vários serviços da JFA; 

 Configuração de novas máquinas;  

 Apoio informático, de luz e som, na realização de vários eventos; 

 Configuração e implementação de acesso remoto a todos utilizadores da JFA, ao 
sistema de pastas partilhadas.  
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2 Serviço de Cultura e Comunicação 

2.1 Comunicação Interna 

2.1.1. Informações internas 

Redação e envio de 4 informações internas: Normas de Utilização do Autocarro; Segurança 

de eventos públicos; Distribuição de Funções pelos Membros da Junta de Freguesia 2016; 

Retificação: Contactos da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

2.1.2 Informações lúdicas internas 

Redação e envio de 23 informações lúdicas internas: Convite: Inauguração da exposição de 

ilustração Partir, Fingir, de Dai; Divulgação: homenagem ao Eng.º Aquilino Ribeiro Machado; 

Divulgação: CantAlvalade - Festival de Música Coral da Freguesia de Alvalade - 8 a 10 abril 

2016; Divulgação: no próximo sábado vamos tod@s reabilitar os bancos no Bairro de São 

Miguel; Divulgação: entrega do cartão de trabalhador ao pessoal do quadro da JFA; 

Divulgação: interrupção do serviço de rede segunda e terça-feira; Convite - Apresentação da 

39º Corrida da Liberdade e inauguração da exposição de fotografia 25 de abril de 197; Aviso 

- processamento do vencimento abril 2016; Divulgação - Mercado Get Zen este domingo no 

Museu de Lisboa - Palácio Pimenta; Divulgação - 27 abril a 1 maio: Alvalade À La Carte; 

Divulgação: Desafio Sénior: Caminhar; Divulgação: Desafio Sénior: Caminhar NOVA DATA 

Divulgação - exposição do grupo Jankenpon - inaugura 04.05.16; Divulgação: Inscrições 

gratuitas para a Caminhada da Corrida Saúde + Solidária; Divulgação: Voluntariado - 3ª 

edição do Desafio Sénior: Caminhar; Divulgação: festival Coros do Mundo em Lisboa - 2.ª 

Edição; Convite: Inauguração da exposição de cerâmica contemporânea de autor; 

Divulgação: Festival das Atividades Desportivas 2016 - 21 de maio, das 9h às 19h30; 

Divulgação - Mercado Get Zen (29.05.16); Divulgação: Folheto informativo - Carta de 

condução por pontos; Divulgação: Santos Populares em Alvalade - Arraial de Santo António; 

Convite: IV Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia de Alvalade; Coro Infantil 

Lisboa Cantat - Atelier Coral no dia 2 de julho 2016. 

 

2.1.3 Discussão Pública – O que gostaria que fosse feito no Mercado de 

Alvalade Sul 

Publicação de um relatório sobre as opiniões dadas pelos fregueses durante a exposição dos 

projetos. 
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2.1.4 Base de dados de contactos internos 

Atualização de lista de contactos internos atualizados, com telefone, nova extensão, email, 

telemóvel. 

 

2.1.5 Recurso Humanos 

 Acompanhamento do processo de aquisição de novo fardamento e placas de 

identificação para os colaboradores do atendimento da sede e polos; 

 Acolhimento de estagiário na área da fotografia da escola Magestil entre 04 de abril e 

07 de junho; 

 Acolhimento de estagiário na área de vídeo do Agrupamento de Escolas de Alvalade, 

entre 23 de maio e 06 de julho. 

 

2.2 Núcleo de Divulgação e Cultura 

2.2.1 Gestão das plataformas comunicacionais da Junta de Freguesia 

Website 

N.º de divulgações nos destaques da página inicial: 9 

N.º de editais e avisos publicados: 12 

Atualização de conteúdos: contactos de entidades e equipamentos da freguesia, composição 

do executivo da Junta de Freguesia, recrutamento, regulamentos, protocolos, instrumentos 

de gestão. 

Facebook 

N.º de publicações: 124 

Portal e-freguesias 

Atualização de informação da freguesia no portal. 

Revista Alvalade n.º 6 (maio - agosto 2016) 

Criação de conteúdos (textos e fotografias). 

Elaboração do design e envio para gráfica. 

Acompanhamento da impressão e distribuição da revista feita pela gráfica na freguesia. 

Divulgação e distribuição da revista pelas entidades locais e parceiros da Junta de Freguesia. 

Jornal de Lisboa 

Criação de conteúdos para publicação de notícias mensalmente no Jornal de Lisboa. 

Vitrines 

Apresentação de proposta de requalificação. 
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Contactos com fornecedores para envio de cotações. 

Adjudicação da aquisição e acompanhamento da instalação de novas vitrines. 

Placas de identificação do Posto de Limpeza das Murtas 

Contacto com fornecedores, adjudicação e acompanhamento do serviço de produção e 

colocação das placas.  

Balões e pranchetas com logo JFA 

Contacto com fornecedores e adjudicação do serviço de produção. 

Estacionário 

Cartão de visita: Alterações no design e nos contactos do cartão de contactos gerais da JFA. 

Modelos de documentos: apresentação de nova proposta de estacionário com todos os 

modelos uniformizados, versões com o brasão e atualização dos contactos dos polos da JFA. 

Livro Alvalade 

Produção de textos e fotografias sobre a arte pública na freguesia, para o livro Alvalade, a ser 

editado em parceria com a XN Brand Dynamics. 

Plano de Comunicação 

Elaboração e envio de proposta de Plano de Comunicação e Cultura para 2016. 

 

2.2.2 Produção de programas de oferta cultural 

Exposições de arte no átrio da sede da Junta de Freguesia de Alvalade 

7 de abril a 3 de maio: Exposição de ilustração Partir, Fingir, de Dai; 

4 de maio a 7 de junho: Exposição de arte pop de inspiração nipónica; 

Criação e divulgação dos convites para as inaugurações; 

Acompanhamento da marcação de exposições de artistas do Espaço Sénior e da 

Comunidade Vida e Paz. 

Workshop de Introdução ao Desenho Manga 

Organização de 2 workshops de introdução ao desenho manga, no dia 2 de junho, no âmbito 

da exposição de arte pop de inspiração nipónica patente no átrio da sede da JFA. Um dos 

workshops foi destinado a uma turma do Curso de Desenho e Animação da Escola Digital e 

o outro foi aberto à população em geral; 

Divulgação das iniciativas; 

Acompanhamento e reportagem fotográfica dos workshops. 

Homenagem a Aquilino Ribeiro Machado 

Organização do evento a realizar-se no dia 6 de abril, pelas 18h, no auditório do polo Teixeira 

de Pascoais; 

Preparação e adjudicação da produção de placa de homenagem a ser colocada no auditório;  
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Criação e divulgação de convite para o evento; 

Montagens, desmontagens e acompanhamento do evento, com reportagem fotográfica; 

Divulgação de retrospetiva do evento no Facebook e revista. 

Festival de Tunas 1.ª Instância 

Acompanhamento do pedido de apoio solicitado à JFA, para a realização do festival e do 

desfile Pasacalles, no dia 30 de abril de 2016, no Campo Grande, Av. do Brasil, Av. de Roma, 

Av. da Igreja e Largo Frei Heitor Pinto; 

Contacto com membros da população e executivo da JFA para integrarem o júri do festival; 

Preparação do evento (balões com logotipo da JFA para decorar o local, preparação de sacos, 

pranchetas com logo da JFA e documentos para o júri do festival); 

Acompanhamento e reportagem fotográfica do evento. 

Alvalade À La Carte 

Acompanhamento da organização e divulgação da iniciativa, que se realizou em Alvalade de 

27 de abril a 1 de maio de 2016. 

Festival de Coros CantAlvalade 

Compilação dos elementos necessários à produção de cartaz, imagem site, banner Facebook 

e folhas de sala. Aluguer do Salão Paroquial da Igreja de São João de Brito para um dos 

concertos. 

Festival Coros do Mundo 

Elaboração de cartaz do evento (3 de junho e 6 de julho); 

Colaboração na produção e divulgação deste evento; 

Acompanhamento fotográfico. 

Arraial de Santos António em Alvalade 

Compilação dos elementos necessários à produção de cartaz, imagem site, banner Facebook; 

Pedido de apoio à CML através da cedência de Mupis para a divulgação do evento na cidade 

de Lisboa; 

Colaboração na produção e divulgação do evento, a ser realizado na Praça de Alvalade, de 3 

a 26 de junho de 2016. 

Cinema ao Ar Livre 

Contacto com fornecedores e apresentação de proposta para a realização de duas noites de 

cinema ao ar livre no Jardim do Campo Grande, dias 5 e 6 de agosto, pelas 21h30. 

Noite de Fados e Guitarradas 

Contacto com fornecedores e apresentação de proposta para a realização de noite de fados 

e guitarradas, no jardim dos Coruchéus, em setembro. 
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2.2.3 Divulgações 

Programa Briosos 

Elaboração do programa (grafismo e conteúdos) de abril, maio e junho de 2016; 

Divulgação dos programas para os polos de atendimento da Junta de Freguesia e no 

Facebook. 

Sessão cultural n.º 500 dos Briosos 

Elaboração de power point e livrete para o evento, realizado no dia 23 de maio de 2016, no 

auditório da sede da JFA; 

Divulgação do evento interna e externamente; 

Reportagem fotográfica. 

Olisípiadas 2016 

Divulgação nas redes sociais das fases locais da iniciativa; 

Redação de texto para artigo do jornal A Bola sobre a participação de Alvalade nas Olisipíadas 

2016. 

Orçamento Participativo 2016 

Divulgação dos projetos para a freguesia nas redes sociais, por email interno e às entidades 

locais. 

Desafio Sénio: Caminhar 

Divulgação de materiais gráficos (cartaz, convite) do evento, realizado no dia 13 de maio de 

2016, no Campo Grande; 

Apoio nas montagens, desmontagens e realização do evento; 

Reportagem fotográfica. 

Projeto Selfie: Programa de Férias 2016 

Criação e divulgação do cartaz do projeto; 

Contacto com fornecedores, adjudicação e acompanhamento da colocação de placa e vinis 

de identificação do espaço do Projeto Selfie. 

Mercado Get Zen 

Divulgação dos eventos de abril e maio nas redes sociais, por email interno e às entidades 

locais. 

Reportagem Metro sobre as Festas de Lisboa 

Redação e envio de texto para reportagem ao jornal Metro, sobre as Festas de Lisboa em 

Alvalade. 

Avisos à população de intervenções em espaço público 

Formatação e divulgação nas redes sociais de avisos à população de intervenções na via 

pública. 
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2.2.4 Reportagens fotográficas 

 6 abril: Homenagem Aquilino Ribeiro Machado; 

 9 abril: Pintura de Bancos Públicos; 

 9 abril: Roteiro do executivo; 

 15 abril: Vamos por o sequeira lugar certo; 

 30 abril: Festival de Tunas 1.ª Instância; 

 5 maio: Entrevista a Eng.º Luís Aires, para a revista n.º 6; 

 6 maio: Sessão 500 – Briosos; 

 8 maio: Corrida + Solidária – Caminhada de Alvalade; 

 9 maio: Entrega de material escolar Escolas Básicas da rede pública; 

 9 maio: Onde estava a tua escola no 25 de abril de 1974; 

 10 maio: Visita ao lar de Santa Clara; 

 10 maio: João Baião no Mercado de Alvalade Norte; 

 13 maio: Desafio Sénior: Caminhar; 

 14 maio: Assinatura do contrato-programa com o Clube de Rugby de São Miguel; 

 15 maio: Passeio de Cicloturismo; 

 25 maio: Entrega dos jogos INCLU. 

 

 

2.2.5 Reuniões 

 18 de abril - Reunião de organização do Festival de Tunas, com a tuna Venusmonti, 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; 

 28 de abril – Reunião de apresentação da Escola de Arte MArte. 

 

2.2.6 Biblioteca Manuel Chaves Caminha 

- Implementação e configuração do Biblionet - disponibilização online da base de dados 

bibliográfica, automatização da gestão de utilizadores e empréstimos em articulação com a 

empresa fornecedora do programa; 

- Aquisição de 60 novas monografias, já catalogados e colocados à disposição dos 

utilizadores; 

- Iniciou-se o processo de envio para encadernação, no âmbito da política de conservação do 

fundo da biblioteca, de 74 livros; 
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- Foram incluídos no fundo da biblioteca ca. de 300 monografias por doação de fregueses. De 

momento, a aceitação de ofertas encontra-se sujeita a avaliação pela Biblioteca, dada a 

necessária gestão rigorosa do espaço disponível para o seu correto armazenamento e 

disponibilização; 

- Foi realizado o tratamento documental de 250 livros; 

- Aplicação de Inquérito de Satisfação aos utilizadores, cujos resultados serão apresentados 

em Setembro/2016; 
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3 Divisão de Espaço Público e Equipamentos 

Núcleo de Espaço Público 

3.1 Espaços Verdes 

Acompanhamento e gestão dos trabalhos de manutenção dos espaços verdes e arvoredo em 

caldeira; 

Acompanhamento e gestão dos trabalhos de desmatação e podas nos logradouros fronteiros 

e traseiros do Bairro de Alvalade; 

Acompanhamento e gestão dos trabalhos de manutenção do parque José Gomes Ferreira e 

Quinta do Narigão; 

Requalificação de espaços ajardinados e expectantes; 

Manutenção dos sistemas de rega automáticos - substituição de programadores, aspersores 

e pulverizadores, reparações de fugas e roturas existentes. Programação dos sistemas de 

rega para o período do verão. 

3.2 Arvoredo 

Manutenção do arvoredo em caldeira - realização de 50 podas no arvoredo em caldeira e 9 

abates de exemplares que apresentavam risco para bens e/ou utentes e problemas 

fitossanitários; plantação de 3 exemplares na Avenida Rui Nogueira Simões em colaboração 

com a Associação Lions Clube de Alvalade. 

3.3 Pavimentos Pedonais / Mobiliário Urbano / Sinalização Vertical e Horizontal 

/ Placas Toponímicas 

Acompanhamento e gestão dos trabalhos de manutenção de espaço público - manutenção 

de 270 m2 de pavimentos pedonais; total de 50 intervenções de manutenção de mobiliário 

urbano; total de 45 intervenções de manutenção de sinalização vertical. 

 

Núcleo de Licenciamento e Projetos de Espaço Público 

3.4 Licenciamento Zero e Processos de Ocupação de Espaço Público 

 Meras Comunicações Prévias: total de 124 processos validados; 
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 Autorizações Prévias com Prazo: total de 8 processos informados; 

 Ocupação Temporárias de Espaço Público: total de 8 processos informados e emitidas 

as respetivas licenças; 

 Atendimento técnico de licenciamento de ocupação de espaço público: total de 26 

atendimentos técnicos. 

3.5 Ações de fiscalização e sensibilização de ocupação de espaço publico 

Total de 163 ações de fiscalização ou sensibilização para o cumprimento dos regulamentos 

em vigor no que concerne ao espaço público. 

 

3.6 Projetos de Intervenção no Espaço Público 

Conclusão da Empreitada de Requalificação das zonas envolventes à Escola de Sto. 

António e Fernando Pessoa  

Projeto que tem como finalidade a melhoria de condições de acessibilidade pedonal às 

Escolas Básicas de 1º ciclo de Santo António e Coruchéus, do espaço verde e de estadia 

envolvente. Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da empreitada, elaboração de 

Autos de Medição e Auto de Receção Provisória.  

 

Empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Av. Estados Unidos da 

América entre os nº 10 a 48 

Projeto de requalificação dos percursos pedonais e espaços verdes envolventes ao edificado 

da Av Estados Unidos da América n.º 10 a 48, que engloba a revisão do sistema de drenagem. 

Executado o levantamento topográfico e estudo prévio. Elaborado projeto de execução e 

peças escritas tendentes ao lançamento de concurso público. 

 

Empreitada de Construção de Hortas Urbanas no Bairro da Boa Esperança 

Projeto de construção de hortas urbanas, acessos pedonais e casas de apoio e arrumações. 

Em elaboração o projeto de execução e as peças escritas tendentes ao lançamento de 

concurso público.  

 

Empreitada de requalificação do espaço verde da Rua Francisco Franco 

Projeto de requalificação do espaço tendo em vista à criação de zona de estadia e 

equipamentos de fitness. Elaborado projeto de execução e peças escritas tendentes ao 

lançamento de concurso público. 
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Intervenção de Arte Urbana  

Preparação de peças de desenhadas e escritas tendentes a promover intervenção através de 

arte urbana em colaboração com a G.A.U. no Parque José Gomes Ferreira (Pórticos de 

Entrada), Largo Machado de Assis, Lagares de el-rei, Contentores Balneários da Av. EUA e 

parque de estacionamento do Mercado de Alvalade Norte. 

3.7 Pareceres 

Total de 28 pareceres emitidos solicitados pela Câmara Municipal de Lisboa. 

 

Núcleo de Equipamentos 

3.8 Equipamentos Escolares e Desportivos 

Conservação e manutenção das Escolas Básicas de 1º ciclo e Jardins de Infância 

Total de 91 Intervenções de conservação e manutenção efetuadas.  

 

Empreitada de construção do Pavilhão Municipal de Alvalade 

Acompanhamento e fiscalização dos trabalhos da empreitada. Elaborado de auto de reinício 

dos trabalhos. 

 

Empreitada de instalação, reconfiguração e melhoramento contentores balneários 

amovíveis no campo de jogos na Av. EUA (Corvos XXI) 

Análise de propostas de orçamento recebidas relativas a obras de instalação, reconfiguração 

e melhoramento de contentores balneários amovíveis e proposta de adjudicação.  

3.9 Outros Equipamentos 

Empreitada de requalificação do parque de estacionamento de superfície do Mercado 

de Alvalade Norte 

Projeto que pretende otimizar o número de lugares disponíveis no mercado adjacente ao 

Mercado de Alvalade Norte, assim como permitir o seu funcionamento 24horas por dia. 

Elaborado projeto de execução e as peças escritas tendentes ao lançamento de concurso. 

 

Conservação e manutenção edifício Posto das Murtas 

Elaboração de condições técnicas necessárias para procedimento de preparação de 

empreitada de manutenção de cobertura do edifício Posto das Murtas. 
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4 Acão Social, Saúde, Igualdade e Habitação 

4.1 Ação Social e Habitação 

4.1.1 Comissão Social de Freguesia de Alvalade 

 
26 de abril – Reunião com Prof. Doutor Carlos Poiares, vice-reitor da Universidade Lusófona 

para discussão da proposta para elaboração Diagnostico Social da Freguesia; 

18 maio – Reunião com Dr. João António do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade 

Católica Portuguesa para discussão da proposta para elaboração do Diagnóstico Social de 

Freguesia; 

18 maio – Reunião com o núcleo executivo da Rede Social de Lisboa, para preparação de 

encontro de dia 2 de junho no Auditório da JFA, o qual visa juntar os Grupos de Trabalho de 

Infância e Juventude das várias Comissões Sociais de Freguesia de Lisboa, com o intuito de 

construir um plano participativo, tendo em conta todas as etapas, para intervenção com 

crianças e jovens da cidade de Lisboa; 

27 de maio – Reunião com Susana Monteiro da Logframe no âmbito da proposta de 

elaboração do Diagnóstico Social de Freguesia. 

Reuniões dos Grupos de Trabalho 

31 de março – Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior, subgrupo Desafio Sénior: 

Caminhar; 

05 de abril - Reunião do grupo de trabalho dos Direitos Humanos; 

07 de abril - Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior; 

12 de abril - Reunião do grupo de trabalho da Educação, Cultura e Desporto; 

15 de abril - Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior, subgrupo Desafio Sénior: caminhar; 

21 de abril - Reunião grupo de trabalho Infância e Juventude; 

26 de abril - Reunião grupo de trabalho Educação, Cultura e Desporto; 

04 de maio – Reunião do grupo de trabalho da Saúde; 

09 de maio - Reunião do grupo de trabalho Infância e juventude; subgrupo “Infância”;  

10 de maio – Reunião do grupo de trabalho Direitos Humanos; 

19 de maio - Reunião do grupo de trabalho Acessibilidade, Segurança e Cidadania. 
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Atividades 

25 de maio – Presença no Workshop de Informação e Divulgação sobre Direitos & Deveres, 

organizado no âmbito do grupo de trabalho dos Direitos Humanos. 

4.1.2 Atendimento social de proximidade 

Durante este período, realizaram-se 65 atendimentos, 12 visitas domiciliárias no âmbito do 

Atendimento Social de Proximidade e 10 visitas domiciliarias no âmbito do projeto Ferro de 

Soldar. 

Reuniões 

05 de abril - Reunião conjunta com Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centro de Saúde 

de Alvalade e Centro Social e Paroquial do Campo Grande para discussão de casos em 

acompanhamento pelas várias instituições no âmbito do atendimento; 

06 de maio – Reunião com a Assistente Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 

UDIP Avenidas e com a Assistente Social do Centro Social e Paroquial de São João de Brito 

com o objetivo de analisar um processo de acompanhamento conjunto de um freguês no Lar 

de Odivelas; 

04 de maio – Reunião com a Dra. Patrícia Ramilo da Fundação São João de Deus sobre o 

projeto Ferro de Soldar com o objetivo de estabelecer um dia fixo na semana para as visitas 

conjuntas e intervenções/reparações aos fregueses; 

31 de maio – Reunião conjunta com Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centro de Saúde 

de Alvalade e Centro Social e Paroquial do Campo Grande para discussão de casos em 

acompanhamento pelas várias instituições no âmbito do atendimento. 

Acompanhamentos/Visitas 

06 de maio – Três visitas domiciliarias no âmbito do projeto Ferro de Soldar; 

16 de maio – Visita conjunta a Assistente Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 

UDIP Avenidas e com a Assistente Social do Centro Social e Paroquial de São João de Brito 

com o objetivo de conversar com um utente em acompanhamento e traçar um plano de 

intervenção para a resolução da sua situação; 

16 de maio – Três visitas domiciliarias no âmbito do projeto Ferro de Soldar;  
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20 de maio – Visita domiciliária conjunta com dois agentes da PSP – Policiamento de 

Proximidade, no âmbito de uma sinalização de um freguês face a situação de insalubridade 

de um vizinho; 

23 de maio – Três visitas domiciliarias no âmbito do projeto Ferro de Soldar; 

24 de maio – Visita domiciliária conjunta com dois técnicos da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa a um freguês por questões de acessibilidade e isolamento; 

31 de maio – Intervenção em domicilio no âmbito do projeto Ferro de Soldar. 

Apoio Financeiro 

1. Fundo Social de Freguesia – 6 processos (21 pessoas): €2.218,05 

2. Fundo de Emergência Social – 1 processo (3 pessoas): €920,71 

3. Projeto Ferro de Soldar – 2 processos (2 pessoas): €204,84 

 

4.1.3 Eventos 

13 de maio – 3ª Edição do Desafio Sénior: Caminhar. Com a presença de mais de 450 

pessoas de idade maior, cerca de 100 crianças e 100 voluntários, a iniciativa teve como 

principal objetivo desafiar os seniores de Alvalade a quebrar a sua rotina diária e a caminhar 

juntos, tendo sido organizada no âmbito da Comissão Social de Freguesia de Alvalade, em 

parceria com a Associação de Beneficência Casas S. Vicente de Paulo, o Centro Social 

Paroquial do Campo Grande, o Centro Social Paroquial de São João de Brito, a Junta de 

Freguesia de Alvalade, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Lar de Sta. Joana Princesa) 

e a PSP – Comando Metropolitano de Lisboa 2.ª Divisão Policial - 18ª Esquadra. O evento 

contou com a presença dos Vereadores do Desporto e dos Direitos Sociais da Câmara 

Municipal de Lisboa, respetivamente, Jorge Máximo e João Afonso. No final, assistiram às 

atuações do grupo coral Vozes do Centro da Associação de Moradores do Campo Grande e 

da Banda Sinfónica da PSP e realizaram vários rastreios de saúde e bem-estar; 

09 e 10 de maio – Entrega de material escolar às EB/JI da freguesia conjuntamente com o 

pelouro da Educação. O referido material é destinado a alunos e alunas do ensino pré-escolar 

e básico em situação de carência económica; 

25 de maio – Entrega dos Jogos INCLU às seguintes entidades: EB/JI S. João de Brito, EB/JI 

D. Luís da Cunha, EB/JI Teixeira de Pascoais, EB/JI Santo António, Centro Social e Paroquial 

do Campo Grande, Centro Social e Paroquial de S. João de Brito, Associação de Beneficência 
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Casas S. Vicente Paulo, Fundação Raquel e Martin Sain e CED António Aurélio da Costa 

Ferreira - Casa Pia. 

4.1.4 Presenças 

04 de abril – presença na Tarde Musical - Grupo Coral e de Dança da Associação de 

Moradores do Campo Grande, no Centro Social e Paroquial do Campo Grande; 

10 de abril – Presença no Clube Atlético de Alvalade durante o estágio Infantil de Shorinji-

Kempo para assistir à entrega de um cabaz adquirido com o valor das inscrições de cerca de 

100 alunos que participaram neste estágio a uma instituição freguesa de solidariedade social; 

14 de abril – Presença nas comemorações do 20º Aniversário da Carta Constitutiva dos Lions 

Clube de Alvalade; 

15 de abril – Presença na reunião sobre o III Fórum da Cidadania, promovida pela Câmara 

Municipal de Lisboa, para apresentação do programa e solicitação de apoio das juntas de 

freguesia na divulgação; 

16 de abril – Presença nas comemorações do 1º aniversário da Refood Alvalade;  

17 de abril – Presença nos Aniversários Comemorativos da Área Sénior e Homenagem à Sra.  

D. Augusta Pinto de Barros Pereira, na Associação de Beneficência Casas S. Vicente Paulo. 

06 de maio – Presença no Mercado de Alvalade, União Humanitária dos Doentes com Cancro 

(UHDC); 

25 de maio – Presença no projeto “Murtas em Rede” – Encontro de sensibilização da 

importância da escola voltada para encarregados de educação de crianças ciganas; 

28 de maio – Participação no Fórum da Cidadania que decorreu no ISCTE. O principal objetivo 

foi a participação cidadã no governo da cidade e elaboração da declaração “Lisboa cidade 

com Direitos”. 

4.1.5 Visitas 

06 de abril – Visita à Associação Humanidades e ao Colégio Claparède com representantes 

do “Prego da Peixaria” e a Compal, para contacto direto com a realidade das entidades com 

vista ao seu apoio, através do projeto de responsabilidade social que se traduz na doação de 

0,50€ do menu infantil a uma instituição social da freguesia de Alvalade;  
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26 de abril – Visita às instalações da Academia, Cultura e Cooperação para conhecimento 

das instalações e discussão de eventuais parcerias futuras; 

11 de maio – Visita ao Lar Santa Clara Ordem Terceira; 

20 de maio – Visita à feira “Portugal Economia Social”, na FIL. 

4.1.6 Apoios 

Durante este período, o pelouro da Ação Social e Habitação, Saúde e Igualdade apoiou as 

seguintes instituições: 

 Cedência de Autocarro a: (300 pessoas) 

- Comunidade Vida e Paz – 100 pessoas 

- Centro Social e Paroquial do Campo Grande (proposta conjunta com o Pelouro da 

Educação) -  45 crianças e 5 adultos 

- Centro Social e Paroquial do Campo Grande – 50 pessoas 

- Rotary Clube Lisboa Norte – 50 pessoas 

- Centro Social e Paroquial de S. João de Brito – 50 pessoas 

 Cedência de Espaço no Mercado de Alvalade Norte a (Proposta conjunta com 

Economia e Inovação): 

- Cerci – Campanha Pirilampo Mágico 2016: Taxas no valor de €337,80 

 Apoio Financeiro 

- Comunidade Vida e Paz - €3.542,50 

4.1.7 Outras atividades 

30 de abril – Articulação com Lions Clube de Alvalade e a Refood Alvalade para a recolha e 

entrega de bens alimentares;  

17 de maio – 2 entrevistas a candidatos a animadores socioculturais para integrarem o Projeto 

Selfie; 

19 de maio – Ação conjunta com a DEPE e os Lions Clube de Alvalade que consistiu na 

plantação de dois Cedrus Atlanticana na av. Rui Nogueira Simões. 

4.2 Saúde 

22 de abril – Presença no Projeto Selfie – Saúde Oral, uma ação de rastreio na área da saúde 

oral realizada no Espaço do Projeto Selfie, sito no Bairro Fonsecas e Calçada, dirigido a 

crianças com idades entre os 6 e os 16 anos; 
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08 de maio – Presença e participação na 3.ª edição da Corrida Saúde + Solidária. Esta 

iniciativa, promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, 

contou com o apoio da Junta de Freguesia e da Comissão Social de Freguesia de Alvalade, 

através da aquisição de 100 inscrições que foram atribuídas a freguesas e fregueses de 

Alvalade e da divulgação do evento.  As receitas provenientes das inscrições reverteram a 

favor de quatro Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). À semelhança das 

duas edições anteriores, os participantes foram convidados a correr ou caminhar por uma 

causa, pondo em evidência a importância de manter hábitos de vida saudável. 

4.3 Igualdade 

27 de abril – Presença na apresentação de resultados do projeto “Portugal + Igual” no 

Auditório do Centro de Informação Urbana de Lisboa. O projeto foi desenvolvido no âmbito do 

Programa PT07 - “A Integração da Igualdade de Género e a Promoção do Equilíbrio entre o 

Trabalho e a Vida Privada”, financiado pelo EEA Grants e gerido pela Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género – CIG, tendo como um dos objetivos principais criar um 

instrumento que permita integrar e avaliar o impacto da dimensão de género em todas as 

políticas públicas e medidas legislativas nacionais. 

  



INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE 

1 de abril de 2015 – 31 de maio de 2016 

 

 

 

 

32 
 

5 Educação e Desporto 

5.1 Educação  

 

5.1.1 Atividades Desenvolvidas no âmbito das comemorações do 25 de Abril 

 27 de abril: Apresentação Livro "A Escola e os Cravos", EB1 Bairro São 

Miguel, Auditório Rainha D. Leonor; 

 27 de abril: Apresentação Livro "A Escola e os Cravos", EB1 Santo António, Biblioteca 

Coruchéus; 

 28 de abril: Apresentação Livro "A Escola e os Cravos", EB1 Fernando Pessoa 

Coruchéus; 

 29 de abril: Apresentação Livro "A Escola e os Cravos", EB1 Teixeira Pascoais, 

Auditório Centro Social e Paroquial Santa Joana Princesa; 

 29 de abril: Apresentação Livro "A Escola e os Cravos", EB1 São João Brito EB1 D. 

Luís da Cunha, Auditórios da Sede da Junta de Freguesia. 

 

5.1.2 Atividades Desenvolvidas no âmbito do Apoio ao ensino a Escolas 

Básicas da Freguesia de Alvalade 

 09 de maio: Entrega de materiais de apoio ao ensino a Escolas Básicas da Freguesia, 

EB1 Freguesia Alvalade – EB1 D. Luís da Cunha, EB1 Teixeira Pascoais, EB1 Santo 

António; 

 10 de maio: Entrega de materiais de apoio ao ensino a Escolas Básicas da Freguesia, 

EB1 Freguesia Alvalade – EB1 São João de Brito, EB1 Bairro de São Miguel, EB1 

Fernando Pessoa – Coruchéus.  

 

5.1.3 Atividades Desenvolvidas no âmbito da relação Institucional com as 

Escolas, CAF e outras 

 12 de maio: Encontro com crianças e representantes da Associação de Solidariedade 

e Apoio à Família “Educar a Sorrir”, Junta de Freguesia Alvalade. 

 

5.1.4 Apoios e Propostas 

 18 de abril: Proposta nº 87/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro à EB1 Santo António;  
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 18 de abril: Proposta nº 88/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande (proposta 

conjunta Ação Social); 

 02 de maio: Proposta nº 120/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro à EB1 Teixeira Pascoais; 

 02 de maio: Proposta nº 121/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro ao Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor; 

 02 de maio: Proposta nº 128/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro à EB1 Fernando Pessoa Coruchéus; 

 16 de maio: Proposta nº 129/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro à Escola Eugénio dos Santos; 

 16 de maio: Proposta nº 130/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de fruta para o projecto “Comer Devagar e Bem e Mexe-te Também”; 

 16 de maio: Proposta nº 131/2016 relativa ao apoio financeiro às Escolas Básicas do 

1º Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia de Alvalade no âmbito das Comemorações 

do Dia Mundial da Criança. 

 

5.2 Desporto 

5.2.1 Atividades Desenvolvidas no âmbito das Olisipíadas 

Reuniões: 

 07 de abril: Participação na reunião das Olisipíadas – UIT Centro, Preparação das 

Fases Locais, CDM Casal Vistoso;  

 12 de abril: Participação na reunião das Olisipíadas – UIT Centro, Preparação das 

Fases Locais, CDM Casal Vistoso;  

 18 de abril: Organização e Participação na Reunião preparatória da Prova de Judo a 

realizar no INATEL; 

 21 de abril: Participação na reunião das Olisipíadas – UIT Centro, Preparação das 

Fases Locais, CDM Casal Vistoso;  

 03 de maio: Participação na reunião das Olisipíadas – UIT Centro, Preparação das 

Fases Locais, CDM Casal Vistoso;  

 10 de maio: Organização e Participação na Reunião preparatória da Prova de Ciclismo 

a realizar no Parque José Gomes Ferreira; 
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 19 de maio: Participação na reunião da Comissão Executiva das Olisipíadas – Todas 

as UITs, CDM Casal Vistoso. 

Provas – Fase Local: 

 10 de abril: Participação e apoio aos clubes da freguesia participantes da fase local 

desta modalidade das Olisipíadas 2016 – Atletismo, Pista Moniz Pereira; 

 17 de abril: Participação e organização da Prova de Natação com Estrelas São João 

de Brito, CDM Casal Vistoso;  

 17 de abril: Participação e organização da Prova de Xadrez com Estrelas São João de 

Brito, CDM Casal Vistoso;  

 30 de abril: Participação e organização da Prova de Voleibol com Clube de Voleibol 

da Lusófona, Universidade Lusófona; 

 30 de abril: Participação e organização da Prova de Ténis de Mesa com Clube de 

Voleibol da Lusófona, Universidade Lusófona; 

 08 de maio: Participação e organização da Prova de Judo com Clube de Judo da 

Lusófona, INATEL; 

 14 de maio: Participação e apoio aos clubes da freguesia participantes da fase local 

desta modalidade das Olisipíadas 2016 – Basquetebol, Polidesportivo Passadiço; 

 14 de maio: Participação e organização da Prova de Ciclismo com ECCLX - 

Coelhinhos , Parque José Gomes Ferreira; 

 15 de maio: Participação e apoio aos clubes da freguesia participantes da fase local 

desta modalidade das Olisipíadas 2016 – Prova de Ginástica, Pavilhão D. Dinis; 

 15 de maio: Participação e apoio aos clubes da freguesia participantes da fase local 

desta modalidade das Olisipíadas 2016 – Prova de Rugby, Campo do Técnico; 

 15 de maio: Participação e apoio aos clubes da freguesia participantes da fase local 

desta modalidade das Olisipíadas 2016 – Prova de Futebol, Campo do Técnico. 

 

5.2.2 Outros eventos desportivos 

 02 de abril: Participação no Evento Portugal Rugby Youth Festival, Estádio 

Universitário; 

 03 de abril: Participação no Evento Portugal Rugby Youth Festival, Estádio 

Universitário; 

 06 de abril: Participação na Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física 

promovida pela CML; 
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 09 de abril: Participação Bulldog Cup - Rugby São Miguel, INATEL; 

 09 de abril: Participação na Liga Inter-Escolas de Futebol de Alvalade; 

 30 de abril: Participação na Liga Inter-Escolas de Futebol de Alvalade; 

 08 de maio: Participação na Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol Juniores 

Feminino, Universidade Lusófona; 

 08 de maio: Participação na Caminhada “Saúde Solidária”; 

 29 de maio: Participação na Final Liga Inter-Escolas de Futebol de Alvalade, Centro 

Desportivo Nacional do Jamor - Campo nº 3. 

 

5.2.3 Reuniões 

 01 de abril: Participação na reunião com a Direcção da Faculdade de Desporto e 

Educação Física da Universidade Lusófona sobre apoio ao Clube de Judo da 

Lusófona; 

 12 de maio: Participação na reunião com União Desportivo Corvos XXI, Edifício Sede 

da Junta de Freguesia de Alvalade. 

 

5.2.4 Apoios e Propostas 

 18 de abril: Proposta nº 89/2016 relativa ao apoio não financeiro à organização da 8ª 

Edição do Portugal Rugby Youth Festival; 

 18 de abril: Proposta nº 90/2016 relativa ao apoio não financeiro à organização à 3ª 

Corrida Saúde + Solidária (proposta conjunta ação Social); 

 02 de maio: Proposta nº 122/2016 relativa ao apoio financeiro à organização dos 

oitavos de final do Campeonato Nacional de Juniores Femininos de Voleibol; 

 02 de maio: Proposta nº 123/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro à Lusófona Voleibol; 

 02 de maio: Proposta nº 124/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de Auditório Sede JFA aos Coelhinhos – ECCLx; 

 16 de maio: Proposta nº 126/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de Auditório Sede JFA à Associação de Basquetebol de Lisboa; 

 16 de maio: Proposta nº 126/2016 relativa ao apoio não financeiro, sob a forma de 

cedência de autocarro ao Programa Clubes do Mar da CML. 
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6 Economia e Inovação 

6.1 Gestão dos Mercados de Alvalade Norte e de Alvalade Sul 

6.1.1 Coordenação da Fiscalização 

Realização de diversas reuniões com a fiscalização para tratar de assuntos inerentes ao 

funcionamento diário dos Mercados e verificação de procedimentos relativos à alteração da 

metodologia de contagem anual para contagem mensal dos consumos de água e eletricidade 

pelos comerciantes. Certificação das contagens com a contabilidade. 

Vistoria e fiscalização do funcionamento do parque e das bilheteiras, no Mercado de Alvalade 

Norte. 

6.1.2 Relacionamento com os comerciantes 

Realização de diversas reuniões com os comerciantes da restauração, para tratar de assuntos 

inerentes ao funcionamento dos Mercados, assim como, apreciação e instrução de 

requerimentos formulados no âmbito da atividade exercida e preparação das faturas mensais 

correspondentes aos espaços ocupados e serviços usufruídos. Instrução de requerimentos 

de baixa de espaços ocupados pelos comerciantes no Mercado; 

Monitorização e acertos de pagamento de rendas e eventuais juros de mora, por parte dos 

concessionários do Mercado Norte e Levante. 

6.1.3 Relacionamento com as empresas prestadoras de serviços 

Manutenção dos procedimentos necessários à avaliação mensal de limpeza dos Mercados. 

Acompanhamento de todas as situações de manutenção e assistência técnica dos 

equipamentos instalados, assim como, dos contatos necessários à intervenção atempada das 

empresas responsáveis, em caso de avaria ou mau funcionamento dos equipamentos ou de 

má qualidade do serviço prestado; 

Tramitação do processo adjudicatório relativo a fornecedores do Mercado. 

6.1.4 Relacionamento com terceiros 

Apreciação e instrução dos pedidos formulados para atribuição de bancas ou lojas, ou, para 

a realização de ações esporádicas nos Mercados, bem como, de agentes económicos 

interessados em intervir com os seus projetos nos Mercados de Alvalade; 
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Resposta a inquéritos de diversa ordem sobre a atividade do Mercado e sobre critérios de 

atribuição de espaços a agentes económicos. 

6.2 Dinamização dos Mercados de Alvalade 

6.2.1 Relação com a Câmara Municipal de Lisboa 

Visitas ao Mercado de Alvalade Norte, conjuntamente com técnicos do pelouro dos Mercado 

Municipais, para ação de sensibilização e recolha de elementos para promoção dos cursos 

de formação gratuitos disponibilizados a comerciantes, em diversas áreas, entre as quais, 

higiene e segurança, técnicas de venda e inglês básico; 

Autorização de acesso para visitas por parte do Departamento de marca e comunicação da 

Câmara Municipal de Lisboa, para recolha de espólio fotográfico; 

Resposta a inquéritos do gabinete e serviços do pelouro de Economia e Inovação da Câmara 

Municipal de Lisboa, no que toca à disponibilização de informação atualizada apurada pelos 

serviços da Junta de Freguesia, bem como, do envio de sugestões sobre o posicionamento 

comercial do mercado e a condição dos seus atuais equipamentos, no âmbito da prevista 

requalificação do Mercado de Alvalade Norte. 

6.2.2 Autorizações para filmagens e anúncios no mercado de Alvalade 

Norte 

Foi concedida autorização para filmagens a uma equipa da RTP, para gravação de programa 

em horário nobre com a participação do apresentador Rui Unas; 

Foi concedida autorização à Southwest Productions, para realização de filme publicitário para 

o mercado internacional, com o intuito de promover uma marca de camiões de trabalho; 

Foi concedida autorização à CMTV, para realização de filmagens e entrevistas, no âmbito do 

programa “Prato da Casa”; 

Foi concedida autorização à SIC, para realização de filmagens e entrevistas em direto, sobre 

hábitos de compra e consumo de peixe na época dos Santos Populares; 

6.3 Dinamização da Freguesia 

6.3.1 Arraial de Santo António em Alvalade 

Realização de todas as tarefas inerentes, durante o mês de maio, à preparação logística para 

a realização do Arraial de Santo António em Alvalade, nomeadamente, no que toca às 
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medidas de preparação de ocupação temporária do espaço público; reunião com os 

comerciantes e entidades parceiras da iniciativa; coordenação com as forças de segurança e 

regimento de sapadores bombeiros de Lisboa; instalação e certificação dos termos de 

exploração e de responsabilidade pelas ligações no âmbito do projeto elétrico; coordenação 

das atividades entre a produção e a equipa de suporte aos meios audiovisuais; conceção e 

estabelecimento dos planos de evacuação e de segurança interna; obtenção das licenças 

necessárias por parte da Câmara de Lisboa e licenciamento do evento por parte da Junta de 

Freguesia de Alvalade. 

6.3.2 Outras ações 

Têm sido desenvolvidos contactos com potenciais parceiros no sentido de concretizar novas 

iniciativas que divulguem e valorizem diversas áreas da atividade económica da Freguesia e 

dinamizem o movimento de rua, sendo de destacar o “Alvalade à la Carte”, que decorreu 

durante o mês de abril, com o objetivo de dar destaque à oferta gastronómica de Alvalade; 

Apoio e divulgação à realização da 1.ª e 2.ª edições do “Hype Market Alvalade”, em 9 de abril 

e em 28 de maio, que reuniu diversas marcas de origem nacional das áreas da moda, 

acessórios, arte, design, artesanato, decoração, gastronomia, todas elas com uma forte 

componente de produção própria de cariz artesanal; 

Reuniões com diversos agentes e empresas, no sentido de se firmarem parcerias ou 

atividades promocionais, respeitantes quer ao comércio de retalho, quer à possibilidade de 

venda ambulante e sua afirmação na área da freguesia. 
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7 Serviço de Higiene Urbana 

 

12 de maio - Reunião com o Diretor de Programação Cultural da EGEAC, em preparação do 

evento Alameda POP, ao qual foi dado apoio de limpeza, em conjugação com a Câmara 

Municipal de Lisboa; 

23 de maio – Reunião interna no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade. 

 

Nota: o reporte operacional das atividades do Serviço de Higiene Urbana consta dos anexos 

à presente informação escrita. 

 

8 Serviço Segurança e Proteção Civil 

 

12 de maio - Reunião com o Diretor de Programação Cultural da EGEAC e com o Comandante 

da 18ª esquadra da PSP em preparação do evento Alameda POP; 

25 de maio – Visita ao estaleiro da obra de construção do pavilhão desportivo no Bairro 

Fonsecas e Calçada. 
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9 Situação Financeira 

Análise aos mapas de controlo orçamental no período de 1 de abril a 31 de maio de 2016. 

 

9.1 Receita 

A afetação das receitas distribui-se pelos diferentes capítulos da seguinte forma: 

 

 

 

Da análise do quadro anterior concluímos o seguinte: 

 - o capítulo “06 – Transferências Correntes” é aquele em que a autarquia arrecadou a quantia 

mais elevada, por si só, representa 25,84% do total da receita arrecadada; 

 - a Freguesia de Alvalade prevê arrecadar um montante de 5.484.086,42 euros, dos quais 

arrecadou até ao momento 2.280.729,51 euros, que se distribuem principalmente pelo 

capítulo acima mencionado. 

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

130,14%

Total das Receitas Capital 5.289.962,78

0,00 0,00%

100,00%

Venda de Bens de Investimento 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5.285.335,81 0,00%

0,00 0,00% 0,00%

Saldo da Gerência Anterior 5.285.335,81 5.285.335,81 100,00% 100,00%

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 4.626,97

0,00%

0,00%

Outras Receitas de Capital 0,00

Realizado Execução %

Activos Financeiros 0,00

Receitas Capital Previsto

0,00 0,00% 0,00%

Passivos Financeiros 0,00 0,00 0,00%

0,62%

0,00

Receitas 

Arrecadadas %

Transferência de Capital 0,00 0,00 0,00% 0,00%

0,04%

0,00%Outras Receitas Correntes

25.000,00

4.804.719,26

9.296,27

1.352,64

Venda de Bens e Serviços Correntes

0,00%

275.153,74

65.487,32

Taxas, Multas e Outras Penalidades

Impostos Indirectos 2.500,00

Rendimentos de Propriedade

Receitas 

Arrecadadas %

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes

Total das Receitas Correntes

0,00%

3,64%

0,01%

25,84%

5.484.086,42 2.280.729,51 41,59% 30,14%

884,36

Impostos Directos

1.955.161,15

2.732,40

71,46%

0,00%

47,79%

3,54%

Transferências Correntes

7.298.644,09

Total das Receitas 10.774.049,20

Execução %

46.797,86

0,00

40,69%

29,39%

Previsto

575.730,93

70,22%

Realizado

7.566.065,32
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9.2 Despesa 

A afetação da despesa distribui-se pelos diferentes capítulos da seguinte forma: 

 

 

 

Da análise do quadro anterior concluímos o seguinte: 

 - a Freguesia de Alvalade realizou despesas em todos os agrupamentos que havia previsto; 

- o agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “01 – Despesas com o Pessoal”, 

representando 52,40% da despesa realizada, enquanto o capítulo “02 – Aquisição de Bens e 

Serviços”, representou 39,36% das despesas realizadas até 31 de maio de 2016. Os restantes 

agrupamentos representam 8,24%;  

- na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Alvalade 

atingiu, em 31 de maio de 2016, um volume de despesa de 1.528.743,22 euros do total das 

despesas previstas; 

 - a Freguesia de Alvalade prevê ainda para o ano de 2016 um orçamento de despesa de 

10.774.049,20 euros, dos quais realizou 1,588,031.21 euros. Os pagamentos representam 

cerca de 14,74% das despesas previstas para o período em análise. 

 

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

0,54%

0,20%

7.298.644,09

Outras Despesas Correntes

96,27%

121.168,93

578.375,00Transferências Correntes

3,73%

34,02%Despesas com o Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

832.206,02

625.108,214.145.099,40

2.446.500,76

39,36%

3,76%

Total das Despesas Correntes 20,95%

15,08%

10,33%

7,07%

59.758,91

8.571,97

Juros e Outros Encargos 7.500,00 3.098,11 41,31%

Despesas                   

Pagas %

Quadro Resumo de Despesa

Despesas 

Pagas
Execução %Despesas Correntes Dotação Actual

52,40%

Despesas                   

Pagas %

Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Despesas Capital Dotação Actual

Aquisição de Bens de Capital 3.475.405,11 59.287,99

Despesas 

Pagas
Execução %

1,71%

1.528.743,22

1.588.031,21 14,74% 100,00%

Outras Despesas de Capital 0,00

3,73%1,71%

0,00%

Total das Despesas de Capital 3.475.405,11

0,00 0,00%

59.287,99

0,00 0,00%

Passivos Financeiros 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Activos Financeiros 0,00%0,00

5.484.086,42

Total das Despesas 10.774.049,20
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Através do gráfico seguinte verifica-se mais uma vez que o agrupamento “Despesas com o 

Pessoal” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes. 

 

 

Para uma melhor análise da despesa, apresentamos o quadro seguinte onde esta encontra-

se distribuída por classificação orgânica: 

Despesas por classificação orgânica 

 

Org. Descrição
Dotações 

Corrigidas

Despesas 

Pagas
Execução

% Despesas 

Pagas

01 Administração Autárquica 1.779.802,02 60.643,60 3,41% 3,82%

02 Administrativa - Serviços Gerais 1.301.897,37 294.585,10 22,63% 18,55%

03 Espaço Público e Equipamentos 3.977.939,37 368.216,76 9,26% 23,19%

04 Finanças 114.625,85 30.808,88 26,88% 1,94%

05 Cultura e Coletividades 598.477,01 128.099,85 21,40% 8,07%

06 Educação e Desporto 710.333,07 203.462,32 28,64% 12,81%

07 Higiene Urbana 1.418.571,24 319.860,05 22,55% 20,14%

08
Ação Social, Habitação, Saúde e 

Igualdade
499.716,91 54.802,03 10,97% 3,45%

09 Economia e Inovação 372.686,36 127.552,62 34,23% 8,03%

10.774.049,20 1.588.031,21 14,74% 100,00%TOTAL
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Pela análise do quadro e respetivo gráfico concluímos o seguinte: 

 - no que respeita à afetação das despesas pelas diferentes orgânicas aquela que representa 

maior peso nas despesas é a “03 – Espaço Público e Equipamentos”, representando 23,19% 

da despesa realizada; 

 - a orgânica “07 – Higiene Urbana” representa 20,14% das despesas realizadas, enquanto a 

orgânica “02 – Administrativa – Serviços Gerias” representa 18,55% do total das despesas; 

 . as orgânicas “Educação e Desporto” e “Cultura e Coletividades” representam 12,81% e 

8,07% da despesa realizada respetivamente. 
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9.3 Operações Orçamentais 

Na análise aos mapas de Controlo Orçamental e Fluxos de Caixa conclui-se que a Freguesia 

de Alvalade obteve uma execução orçamental onde o saldo a 31 de maio de 2016 é de 

5.825.960,91 euros, como podemos verificar através dos dados constantes do quadro 

seguinte: 

 

  

Receitas Despesas

Saldo do Periodo 

Anterior
5.133.262,61 -

Correntes 2.280.729,51 > 1.528.743,22

Capital 0,00 < 59.287,99

Saldo Para o 

Periodo Seguinte
- 5.825.960,91

Total 7.413.992,12 7.413.992,12

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
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III. Anexos (Serviço de Higiene Urbana) 

 

- Monitorização e Medição dos Objetivos de Qualidade e Processos; 

- Relatório Operacional abril de 2016; 

- Relatório Operacional maio de 2016. 

 


