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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 no âmbito da Assembleia de Freguesia
Ordinária de 27 de abril de 2016, sendo a mesma referente ao período de 1 de novembro de
2015 a 31 de março de 2016.

I.

Atividades desenvolvidas
1. Representações e/ou reuniões realizadas
1.1. Administração autárquica


Dez reuniões de executivo, cinco das quais públicas, nos dias 16 de novembro, 21 de
dezembro, 18 de janeiro, 15 de fevereiro e 21 de março.



Participação por inerência nas seguintes sessões:

Assembleia Municipal de Lisboa (AML) nos dias 10, 17 e 24 de novembro, 15 e 17 de
dezembro, 11, 12 e 26 de janeiro, 10, 16 e 23 de fevereiro, 1, 8, 15 e 29 de março.

9 Atendimentos ao público, nos dias 5 e 12 de novembro, 12 de dezembro, 11 e 25 de
março.
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1.2. Representação geral
02 de novembro - Reunião com Fátima Martins da Associação de Moradores do Bairro de São
João de Brito.
02 de novembro - Presença na Apresentação Projetos Vencedores Orçamento Participativo
2015, que decorreu nos paços do Concelho.
03 de novembro - Visita ao Bairro de S. João de Brito acompanhado pelo vice-presidente da
CML, Dr. Duarte Cordeiro.
06 e 07 de novembro - Participação no XV Congresso Nacional da ANAFRE.
10 de novembro - Presença na assinatura do Protocolo entre a Câmara Municipal de Lisboa
e o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no âmbito da intervenção com a população semabrigo.
13 de novembro - Lançamento do novo site da Junta de Freguesia de Alvalade.
14 de novembro - Magusto da Junta de Freguesia de Alvalade na Escola de Santo António.
17 de novembro - Visita do Presidente da CML, Dr. Fernando Medina, à Freguesia de
Alvalade.
23 de novembro - Reuniões com os partidos (PSD, CDS e Bloco de Esquerda), no âmbito da
audição ao abrigo do Direito de Oposição, relativamente ao Orçamento da JFA para 2016.
2 de dezembro - Cerimónia de descerramento de placa, alusiva à inauguração das obras de
requalificação do Centro Infantil João de Deus, contando com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina, e do Presidente da Associação de Jardins
Escola João de Deus, Prof. Doutor António Ponces de Carvalho.
2 de dezembro - Reunião descentralizada CML Areeiro / Alvalade.
11 de dezembro - Inauguração de mercado de Natal 2015, que este ano decorreu entre 11 a
20 de dezembro, das 10h às 22h, ao longo da Avenida da Igreja e Largo Frei Heitor Pinto.
11 de dezembro - Assinatura do Protocolo entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a
ADECAM.
14 de dezembro - Presença na Festa de Natal dos Briosos, que teve lugar no auditório da
Junta de Freguesia de Alvalade, com os Pequenos Cantores de Alvalade e Briosos.
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19 de dezembro - Presença no Almoço de Natal dos BRIOSOS, que teve lugar em Praia de
Mira.
6 de janeiro - Inauguração Polo Azinhaga dos Barros, com a presença de vários membros do
Executivo, da assembleia de Freguesia e de várias entidades, bem como do Sr. Vereador
Jorge Máximo.
6 de janeiro - Inauguração Polo dos Coruchéus, com a presença de vários membros do
Executivo, da assembleia de Freguesia e de várias entidades, bem como do Sr. Vereador
Jorge Máximo.
6 de janeiro - Presença na celebração de dia de Reis na Associação de Moradores do Campo
Grande.
8 de janeiro - Auditoria Externa ao Sistema de Gestão da Qualidade realizada na Junta de
Freguesia de Alvalade.
14 de janeiro - Presença na reunião com a OPET - Observatório de Prospetiva da Engenharia
e da Tecnologia, no âmbito da Apresentação do Projeto Sistemas Integrados e de
digitalização e Tratamento/Gestão dos Processos da JFA.
26 de janeiro - Visita à Rua José Duro, para análise do local onde irá ser colocado um Busto,
com a presença da Vereadora Catarina Vaz Pinto.
11 de fevereiro - Presença na apresentação da “Nova Política de Inovação Aberta de Lisboa”,
que teve lugar nos Paços do Concelho com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, Dr. Fernando Medina.
25 de fevereiro – Assinatura dos Acordos Coletivos de Trabalho, com os sindicatos, SINTAP
e STML.
9 de março - Presença no Concerto de Tomada de Posse do Prof. Doutor Marcelo Rebelo de
Sousa como Presidente República, nos Paços do Concelho.
17 de março - Reunião com a Associação Ordem dos Cidadãos, para apresentação da
entidade e eventuais parcerias.
19 de março – Presença na sessão solene de comemoração do “Dia da Universidade”,
organizado pela Universidade Lusófona de Humanidades e tecnologias, que teve lugar no
Auditório Agostinho da Silva.
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1.3.

Representação temática

Serviço de Cultura e Comunicação
4 de novembro - Reunião com Projeto Get Zen, para apresentação do projeto e avaliação de
pedido de apoio através da cedência de espaços para realização de iniciativas.
12 de novembro - Reunião com Shine Iberia para gestão e produção do Programa “Portugal
em Festa”.
25 de novembro - Reunião com Centro Social e Paroquial de São João de Brito, para
determinar formas de colaboração com o Mercado de Natal em Alvalade.
25 de novembro - Reunião com Multinova, para determinar formas de colaboração no
Mercado de Natal em Alvalade.
26 de novembro - Reunião com Shine Iberia, Polícia Municipal, PSP e CML, para gestão e
produção do Programa “Portugal em Festa”.
1 de dezembro - Presença na Inauguração da Exposição dos trabalhos desenvolvidos durante
o ano de 2015 pelos Briosos, no Átrio da Sede;
11 de dezembro - Presença no Espetáculo “O Entardecer” da ADECAM, que teve lugar no
auditório da Junta de Freguesia de Alvalade.
11 de janeiro - Presença na conferência “Sessão Colon, Dito Colombo”, que se realizou no
auditório da Junta de Freguesia de Alvalade, com a presença de Eng.º Carlos Calado, Coronel
Carlos Paiva Neves e Tenente Coronel Brandão Ferreira.
20 de fevereiro - Presença no Festival da Primavera, organizado pelo Instituto Confúcio, com
a apresentação de um espetáculo que teve a participação de alunos da Licenciatura de
Estudos Asiáticos, do ICUL e do Colégio de S. Tomás, no edifício da Biblioteca da Faculdade
de Letras no dia Presença na Sessão dos Briosos, cujo tema foi “A Vinda dos Templários para
Portugal”.
24 de fevereiro: Reunião com MagBE, para apresentação da iniciativa Á La Carte.
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26 de fevereiro - Presença na reunião com a Vereadora Catarina Vaz Pinto, no âmbito da
apresentação de projeto para a dinamização cultural na zona industrial e artesanal de
Alvalade.
12 de março - Presença na Exposição da ADECAM, Exposição de lã MERINO, que teve lugar
na Biblioteca Municipal dos Coruchéus.
18 março - Reunião com a Escola Secundária Marquês de Pombal sobre estágios
curriculares.
21 de março - Reunião com a Magestil sobre estágios curriculares.
4 de março - Reunião com a ARALIS – Associação para a Reflexão e Acção em Lisboa Eng.º
Aquilino Ribeiro Machado, para preparação do evento de homenagem a Aquilino Ribeiro
Machado.
9 de março - Reunião com o Coro Audite Nova de Lisboa, no âmbito da organização do
Festival de Música Coral da Freguesia “CantAlvalade”.

Educação e Desporto
5 de novembro – Presença na 3.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação
da edição 2015/2016 desta iniciativa municipal.
10 de novembro – Presença na Reunião Comissão Executiva das Olisipíadas, para a
preparação/lançamento da 2.ª edição das Olisipíadas;
14 de novembro – Presença na Castanhada do Núcleo Cicloturista de Alvalade, tradicional
magusto-convívio deste clube da freguesia.
17 de novembro - Reunião com a Coelhinhos – Escola Clube de Ciclismo de Lisboa e EB1 D.
Luís da Cunha para a preparação da edição 2015/2016 do Projeto Curricular Ciclismo neste
estabelecimento de ensino.
19 de novembro – Reunião com Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, para debate
de questões decorrentes da evolução da época desportiva.
25 de novembro, JF Alvalade - Reunião com Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor
acerca do pedido de apoio por parte da Escola Eugénio dos Santos e acerca do Projeto Yoga
Escolar.
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26 de novembro – Almoço de Natal EB1 Teixeira de Pascoais e Estrelas São João de Brito
26 de novembro – Presença na 4.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação
da edição 2015/2016.
28 de novembro – Assinatura do protocolo do CDUL com a CML, com a presença do Sr.
Presidente da Câmara Dr. Fernando Medina.
9 de dezembro – Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alvalade.
9 de dezembro – Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Rainha Dona
Leonor;
9 de dezembro – Reunião com Associação dos Encarregados de Educação da EB1 n.º 101
de Lisboa e Jardim de Infância de Alvalade (AEEA) para conhecer a nova direção da AEEA e
assuntos vários do interesse desta entidade.
12 de dezembro - Presença na Apresentação Oficial das Olisipíadas 2016, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho.
15 de dezembro – Festa de Natal 2015 da EB1 Teixeira de Pascoais do Agrupamento de
Escolas de Alvalade (AEA) - Participação nas festas de Natal 2015 do Jardim-de-Infância e
da EB1 Teixeira de Pascoais.
16 de dezembro – Presença na Reunião Comissão Executiva das Olisipíadas.
16 de dezembro - Festa de Natal 2015 da EB1 D. Luís da Cunha do Agrupamento de Escolas
Vergílio Ferreira (AEVF) - Participação nas festas de Natal 2015 do Jardim-de-Infância e da
E EB1 D. Luís da Cunha.
17 de dezembro - Reunião com Clube Atlético de Alvalade, acerca da preparação do segundo
momento da Fase Local da UIT Centro para a modalidade de Ginástica no dia 27/02/2016.
18 de dezembro – Reunião preparatória com EB1 Santo António e Coelhinhos para o
lançamento da Escola Clube de Ciclismo de Lisboa (primeira edição deste projeto neste
estabelecimento de ensino).
5 de janeiro - Reunião com Presidente da Associação de Pais da EB1 dos Coruchéus, Patrícia
Galvão, para explicitar o desenvolvimento das obras no espaço público em frente à escola.
6 de janeiro –

Presença na reunião com as Educadoras da EB1 Santo António para

preparação do Projeto Curricular de Natação.
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6 de janeiro – Presença na 5.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação da
edição 2015/2016.
7 de janeiro - Reunião com Professor Rui Rosa, do Clube de Judo da Lusófona, acerca das
inscrições dos atletas deste clube nas Olisipíadas
7 de janeiro – Reunião com Treinador João Marques, dos Estrelas de São João de Brito.
acerca das inscrições dos atletas deste clube nas Olisipíadas
10 de janeiro - Presença no almoço convívio de comemoração do 29.º aniversário da NCA Escolinha da Bicicleta, que teve lugar na Lourinhã.
11 de janeiro – Reunião com Professor Carlos Alvarez, do Clube de Praticantes 3F, acerca
da criação da Liga Interescolas de Alvalade.
12 de janeiro – Reunião com Coordenadora da EB1 de Santo António, Conceição Henriques,
para coordenar o decorrer das obras no espaço público em frente à escola.
12 de janeiro – Reunião com Presidente da Associação de Pais da EB1 Santo António, João
Telhada, para explicitar o desenvolvimento das obras no espaço público em frente à escola.
21 de janeiro – Reunião com a secção de Rugby CDUL, para promover formas de
colaboração, para promover o desporto para os jovens da freguesia.
22 de janeiro – Presença na 6.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação
das fases locais Voleibol e Ténis de Mesa da edição 2015/2016.
26 de janeiro – Reunião com a Coelhinhos – Escola Clube de Ciclismo de Lisboa, para
apresentação do Projeto Ciclismo Desportivo e balanço do Projeto Curricular de Ciclismo.
29 de janeiro – Reunião com Professor João Saudade, do Lusófona Voleibol, acerca da
participação deste clube nas Olisipíadas 2016.
29 de janeiro – Presença na 7.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação
das fases locais Andebol e Natação da edição 2015/2016.
29 de janeiro – Presença na 8.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação
das fases locais Judo, Basquetebol, Xadrez, Atletismo, Ginástica e Natação da edição
2015/2016.
3 de fevereiro – Presença na Reunião Comissão Executiva das Olisipíadas para balanço das
fases locais e ponto de situação das inscrições.
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10 de fevereiro – Reunião com Professora Susana Chaves, do Instituto de Educação e
Desenvolvimento Profissional, sobre o Projeto SOS Azulejo 2016, o qual consiste em ações
de sensibilização acerca do património azulejar português também em escolas básicas, e
realizadas por alunos do ensino profissional.
10 de fevereiro – Reunião com Irina Raimundo e Jéssica Pestana, responsáveis pela Equipa
Indie Júnior.
22 de fevereiro - Acompanhamento da visita da Vereadora da Educação da Câmara Municipal
de Lisboa, Catarina Albergaria, à Freguesia de Alvalade, que teve inicio na escola EB1 de S.
João de Brito. Seguidamente a Vereadora deslocou-se à sede da Junta de Freguesia,
acompanhada de uma das turmas da escola para ver a exposição de pintura “Na Terra dos
Sonhos” de Romy Henriques, que contou com a presença da autora.
23 de fevereiro – Presença na Receção do Presidente da Câmara de Lisboa ao Estudante
Internacional, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa.
23 de fevereiro – Presença no Troféu Europeu sub 18 integrado no Campeonato Europeu de
Juniores, no Estádio Universitário de Lisboa, na Tapada da Ajuda (Agronomia), nas Olaias
(CR Técnico) e no Centro Desportivo Nacional do Jamor.
23 de fevereiro – Presença na 9.ª reunião da UIT Centro das Olisipíadas para a preparação
das fases locais Andebol e Natação da edição 2015/2016.
27 de fevereiro – Presença na Liga Interescolas de Futebol de Alvalade (1.ª jornada da
Liga Interescolas de Futebol de Alvalade, um projeto promovido pela JFA e desenvolvido pelo
Clube de Praticantes 3F).
9 de março – Reunião com Professora Ana Paula Vieira, para apresentação do projeto
Horta Mandala na Escola Secundária Padre António Vieira e respetivo pedido de apoio.
10 de março – Reunião com CML e Estrelas de São João de Brito, reunião preparatória dos
dois momentos da fase local das modalidades de Natação e Xadrez das Olisipíadas 2016.
10 de março – Reunião com Núcleo Cicloturista de Alvalade, reunião preparatória do 14.º
Encontro de Cicloturismo 2016.
11 de março – Reunião com Move Sports, reunião preparatória dos eventos Troféu Europeu
sub 18 e do Portugal Rugby Youth Festival.
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11 de março – Presença na Assembleia Geral da Associação Internacional das Cidades
Educadoras, associação fundada nos anos 90 em Barcelona, fazem parte 335 cidades
pertencentes a países dos cinco continentes, de entre os quais 38 Municípios Portugueses.
12 de março – Presença na Liga Interescolas de Futebol de Alvalade (2.ª jornada da
Liga Interescolas de Futebol de Alvalade, um projeto promovido pela JFA e desenvolvido pelo
Clube de Praticantes 3F).
13 de março – Presença na fase local de Ciclismo da UIT Centro das Olisipíadas 2016.
16 de março – Reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alvalade.
17 de março – Reunião com Coordenadora da EB1 dos Coruchéus, Isabel Figueira, para
explicitar o desenvolvimento das obras no espaço público em frente à escola.
17 de março – Presença na reunião da UIT Centro das Olisipíadas, para a preparação das
fases locais Atletismo e Andebol da edição 2015/2016.
24 de março – Reunião com os Estrelas de São João de Brito acerca da preparação do
segundo momento da Fase Local da UIT Centro para a modalidade de Natação.
28 de março – Reunião com Patrícia Galvão, para apresentação de projetos na área da
educação e respetivo enquadramento para apoios financeiros e/ou não financeiros por parte
da JFA.

Ação Social e Habitação, Saúde e Igualdade

6 de novembro – Presença na Assinatura do Protocolo de Colaboração entre a Casa Pia de
Lisboa I.P. / Centro de Educação e Desenvolvimento (CED) António Aurélio da Costa Ferreira
e a Cooperativa Milacessos, protocolo este que visa estabelecer uma parceria entre as duas
entidades no âmbito das acessibilidades para a população alvo do CED (crianças e jovens
adultos surdocegos).
9 de novembro – reunião com a MUSSOC–Associação Mutualista dos Trabalhadores da
Solidariedade e Segurança Social, para discussão da proposta do Projeto “Selfie” com o
objetivo de o mesmo integrar o Programa Intervir no Bairro Fonsecas e Calçada.
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19 de novembro de 2015 - Reunião conjunta com os técnicos da Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa e Centro Social e Paroquial do Campo Grande para discussão de situações
acompanhadas por ambas as instituições.
21 de novembro - Presença no evento Saúde em Ação.
23 de novembro - Reunião promovida pelo Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo
- Lisboa (NPISA), com as Juntas de Freguesia.
30 de novembro - Reunião com os parceiros: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Centro
Social e Paroquial São João de Brito, Centro Social e Paroquial Campo Grande, Associação
de Beneficência Casa de São Vicente de Paulo e PSP (policiamento de proximidade) para
articulação do evento ““Despertar a partilha do Natal na freguesia de Alvalade” – 2015
(campanha de recolha de bens alimentares para contribuir para a construção de cabazes de
natal a serem distribuídos pelas famílias com carências económicas da freguesia de
Alvalade).
3 de dezembro - Reunião conjunta com Centro Social e Paroquial de S. João de Brito e Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa para preparação do Plano de Intervenção de um freguês no
âmbito do Atendimento Social de Proximidade relativamente a uma situação de insalubridade.
6 de dezembro - Reunião com as Cooperativas de Habitação 25 de Abril e Unidade do Povo
para definição de utilização do espaço no âmbito do Programa Intervir 2016.
9 de dezembro - Reunião com as entidades da área da Ação Social a que foi atribuído um
espaço partilhado de 3x3m no Mercado de Natal: Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa,
Família Missionária Verbum Dei, Associação Humanidades e Refood 4 Good-AssociaçãoNúcleo de Alvalade.
10 de dezembro - Reunião com a Fundação S. João de Deus para esclarecimentos sobre o
funcionamento do projeto Ferro de Soldar.
13 de dezembro - Presença no Almoço Convívio da Refood Alvalade;
14 de dezembro - Reunião promovida pelo Comissariado Municipal de Combate ao
Desperdício Alimentar, para apresentação do plano de ação, suportado nos dois eixos:
“Suporte à implementação dos Núcleos de Combate ao Desperdício Alimentar” e “Plano de
Formação”, às Juntas de Freguesia.
15 de dezembro - Presença na Festa de Natal da Associação de Beneficência S. Vicente
Paulo.
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16 de janeiro - Presença na Comemoração dos 53 anos da Verbum Dei;
17 de dezembro - Presença no Almoço Natalício organizado pelo Espaço Sénior da JFA.
18 de dezembro - Presença na Festa de Natal da Casa Pia de Lisboa, com a apresentação
da Peça "O Caminho de Noz", Momento Pai Natal e Lanche convívio, contou com a presença
da Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes, a Presidente da Casa Pia de Lisboa,
Cristina Fangueiro e vários membros da associação de surdos-mudos da cidade de Lisboa.
20 de dezembro - Presença na Festa de Natal do Fonsecas e Calçada, que decorreu no salão
da Cooperativa do Bairro Fonsecas e Calçada, com um lanche partilhado.
7 de janeiro - Reunião com Igreja Adventista do Sétimo Dia para apresentação da entidade,
dos grupos que a compõem e a sua missão.
11 de janeiro - Reunião com a MUSSOC, discussão sobre o protocolo (Programa Intervir) e
remodelação do espaço.
13 de janeiro - Reunião com Docentes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
para apresentação da unidade curricular “Voluntariado Curricular” que vai estar disponível,
com carácter de opção livre, às alunas e aos alunos dos 2.º e 3.º anos de licenciatura nesta
faculdade.
14 de janeiro de 2016 - Reunião com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa e Centro Social e
Paroquial do Campo Grande, discussão de casos no âmbito do Atendimento Social de
Proximidade.
20 de janeiro - Reunião do grupo de reflexão sobre a Parentalidade Adolescente, constituído
por Ajuda de Mãe; Associação Humanidades; Associação Passo a Passo; Associação Ponto
de Apoio à Vida; 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.
20 de janeiro - Reunião com a Associação “Just a Change”, para apresentação de proposta
de recuperação de casas e/ou obras.
27 de janeiro - Visita às instalações da 18.º esquadra da PSP;
29 de janeiro - Visita às instalações do Banco do Bebé;
28 de janeiro - Presença na assinatura do Protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa no
âmbito do Combate ao Desperdício Alimentar, nos Paços do Concelho.
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30 de janeiro - Presença no jantar da Comunidade Vida e Paz, no âmbito de celebração e
agradecimento aos coordenadores da Festa de Natal com as pessoas sem-abrigo.
5 de fevereiro - Reunião com a Empresa Wappy, para apresentação da entidade e proposta
de formação na área do IRS e da e-fatura.
5 de fevereiro - Presença no Concerto Solidário dos DAMA, em prol do projeto “Uma Casa
para Todos”, da Verbum Dei;
12 de fevereiro - Reunião com a APAS – Associação Pedagógica Aurum Solar, para
apresentação de projeto.
15 de fevereiro - Reunião com Rádio Aurora – A Outra Voz (um programa de rádio transmitido
a partir do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, formado por uma equipa de doentes do
referido Centro) para apresentação do evento de comemoração dos sete anos de existência
e pedido de colaboração da JFA.
18 de fevereiro - Reunião com o Professor Doutor Carlos Poiares, no âmbito da assinatura
do protocolo com a Associação para a Intervenção Juspsicológica – PSIJUS.
22 de fevereiro – Reunião com Bruno Nogueira em representação da MUSSOC, Sérgio Lima
em representação do Grupo Desportivo Fonsecas e Calçada e Irmã Marta, em representação
da Companhia de Sta. Teresa de Jesus, para apresentação do Projeto Selfie (projeto que
pretende, de uma forma lúdico-pedagógica e em contexto não formal, promover o
desenvolvimento integral da criança e do jovem, favorecendo a aquisição de competências
pessoais e sociais através de diversas práticas artísticas) que vai ser desenvolvido no Bairro
Fonsecas e Calçada e proposta de articulação entre as entidades presentes no terreno.
23 de fevereiro - Reunião com representantes do estabelecimento comercial “Prego da
Peixaria” e com representantes da Compal, para apresentação do projeto de responsabilidade
social.
23 de fevereiro de 2016 – Reunião com a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, o Centro Social
e Paroquial do Campo Grande e o Centro de Saúde de Alvalade para discussão e partilha de
casos.
1 de março – Visita às instalações do Banco do Bebé com alguns membros da Companhia de
Sta. Teresa de Jesus, para apresentação das duas entidades e eventual parceria e
colaboração;
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2 de março - Reunião com a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais,
representada pelo Dr. Paulo Jorge Sequeira, na qualidade de Coordenador da Equipa de
Lisboa de Trabalho Comunitário, no âmbito da cooperação da Junta de Freguesia de Alvalade
na disponibilização de um determinado número e tipo de postos de trabalho para execução
do Trabalho a Favor da Comunidade;
4 de março - Visita às instalações do Centro Cristão Vida Abundante, para conhecimento e
eventuais parcerias futuras;
4 de março - Visita às instalações da Fundação Raquel e Martin Sain, para conhecimento e
eventuais parcerias futuras
11 de março - Presença na tomada de posse do Posse do Provedor e Mesa da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa, que teve lugar na Sala do Brasão no Museu de S. Roque.
14 de março - Reunião com João Marrana da Câmara Municipal de Lisboa, para apresentação
do Programa Municipal para a Pessoa Sem-Abrigo de Lisboa. 15 de março de 2016 – Reunião
com a Assistente Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Avenidas com o
objetivo de analisar processos de acompanhamento conjunto e de traçar planos de
intervenção para os utentes.
17 de março– Reunião com dois Assistentes Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
– UDIP Avenidas com o objetivo de analisar processos de acompanhamento conjunto e de
traçar planos de intervenção para os utentes.

Economia e Inovação
02 de novembro - Reunião com a Associação Comerciantes Alvalade.
04 de novembro - Reunião com alunos da Nova School of Business and Economics no âmbito
de tese de Mestrado. Apresentação do Projeto Street Vending – Criação de um canal de
vendas.
05 de novembro – Atendimento relativo a ocupação de espaço público para comercialização
de farturas e apresentação de projetos para a época natalícia.
05 de novembro – Atendimento aos comerciantes do Mercado de Alvalade Norte.
11 de novembro – Reunião com a Associação de Comerciantes de Alvalade.
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12 de novembro – Atendimento a comerciante do Mercado de Alvalade Sul.
12 de novembro – Atendimento relativo à requalificação do Mercado de Alvalade Sul.
17 de novembro – Visita ao Mercado de Alvalade Norte.
18 de novembro - Presença na reunião da ACAL – Associação de comerciante de Alvalade.
24 de novembro – Visita ao Mercado de Alvalade Norte no âmbito do Programa “Olhó peixe
fresquinho” do MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, Faculdade de Ciências,
Universidade de Lisboa.
03 de dezembro - Visita do Vice-presidente da CML, Dr. Duarte Cordeiro ao Mercado Alvalade
Norte, no âmbito do projeto de requalificação.
13 de dezembro – Visita ao Mercado de Natal com o Presidente da Câmara Municipal de
Figueira de Castelo Rodrigo.
7 de janeiro – Atendimento a comerciante do Mercado de Alvalade Sul.
15 de fevereiro – Reunião com a Associação de Comerciantes de Alvalade.
23 de fevereiro – Reunião com representante do Centro Comercial de Alvalade.
24 de fevereiro - Reunião com organizadores do festival gastronómico “Alvalade À La Carte”.
7 de março – Reunião com os comerciantes de Alvalade Norte e com o Vice-Presidente, da
CML, Dr. Duarte Cordeiro, relativamente às obras de requalificação do Mercado.
10 de março - Realização de entrevista à Antena 1, Programa Portugal em Direto, com o
jornalista João Ramalhinho no âmbito da requalificação do Mercado Alvalade Sul.
18 de março – Realização de entrevista à RTP, com a jornalista Filipa Marques Henriques,
que teve lugar no Mercado de Alvalade Sul, no âmbito da Requalificação deste Mercado.
26 de março - Reunião com organizadores do Hype Market.

16

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
1 de novembro de 2015 – 31 de março de 2016

II.

Principais programas/medidas políticas desenvolvidas
1. Divisão Administrativa
1.1. Serviços Gerais
Gestão de infraestruturas e frota
No âmbito da gestão da frota: gestão dos seguros, revisões, inspeções, licenças e pedido de
orçamentos por avarias.
Receção de 2 novos carros elétricos, que estão ao serviço da JFA.
Elaboração e divulgação de normas internas de utilização das viaturas elétricas da JFA
No âmbito da gestão das infraestruturas: execução do contrato de manutenção preventiva e
corretiva dos edifícios onde funcionam serviços da JFA; acompanhamento do processo de
substituição do sistema de águas quentes do Posto de Limpeza das Murtas;
operacionalização do contrato de segurança das instalações.
Elaboração e divulgação das Normas Internas de Utilização do Auditório do Edifício Sede,
pelas entidades que acedem ao mesmo por via do Regulamento de Atribuição de Apoios pela
Junta de Freguesia de Alvalade (RAAFA).
Acompanhamento da execução dos Pedidos de Apoio não Financeiro (autocarro e/ou
Auditório) deliberados em reunião do órgão executivo.
Atendimento Sedes e Polos da JFA
Emissão de atestados, licenciamento de canídeos, apoio na prestação de informação várias.
Atendimento telefónico e presencial.
Gestão e encaminhamento da correspondência recebida por correio tradicional e correio
eletrónico da Junta de Freguesia.
Apoio administrativo (elaboração de ofícios, realização de contactos, encaminhamentos) aos
Pelouros e Serviços da JFA.
Gestão das inscrições nas atividades promovidas pelo grupo Briosos, bem como apoio
logístico ao grupo.
Lançamento de procedimento de aquisição de um software de CRM (Customer Relationship
Management)
Apoio Administrativo à DEPE
Tramitação dos processos de Licenciamento Zero.
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Encaminhamento e registo de processos no Portal “A minha Rua”.
Inscrição de processos na plataforma GOPI (Gestão de Ocorrências e Pedidos de
Intervenção).
Envio de informação aos fregueses sobre o estado e conclusão do processo.
Visitas domiciliárias
3 visitas domiciliárias para realização de prova de vida nos termos da legislação em vigor: 20,
23 e 27 de janeiro.
Apoio logístico na organização do ato eleitoral de 24 de janeiro 2016

1.2. Gabinete Jurídico

1.2.1. Procedimentos de Contratação Pública

Concurso Público de Empreitada de “Corredor verde central – dinamização de espaços
verdes – espaços no LNEC” – Proc. n.º 71/CP/JFA/2015:


Abertura das propostas, elaboração e envio da lista de correntes e análise das propostas.

Concurso Público de Empreitada de “Reformulação e beneficiação para a
requalificação do Complexo Desportivo Municipal São João de Brito” – Proc. n.º
72/CP/JFA/2015:


Abertura das propostas, elaboração e envio da lista de correntes e análise das propostas.

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


Elaboração e colocação na plataforma eletrónica de atas de apreciação de pedidos de
esclarecimentos das peças procedimentais, de erros/omissões das peças procedimentais
e de prorrogação do prazo de apresentação das propostas.
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Concurso Público de Empreitada de “Requalificação do Parque José Gomes Ferreira”
– Proc. n.º 78/CP/JFA/2015:


Abertura das propostas, elaboração e envio da lista de correntes e análise das propostas.

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



Abertura das propostas, elaboração e envio da lista de correntes e análise das propostas.

Concurso Público de Empreitada de “Reconversão do edifício sito no Largo Machado
de Assis – Alvalade” – Proc. 114/CP/JFA/2015:


Abertura das propostas, elaboração e envio da lista de correntes e análise das propostas.

Ajuste Direto para “Aquisição de Serviços de Consultoria Contabilística” – Proc. n.º
07/JFA/2016:


Elaboração de convite e caderno de encargos e notificação da entidade convidada.

Ajuste Direto para “Aquisição de licença de software de Customer Relationship
Management e bens e serviços conexos” – Proc. n.º 06/JFA/2016:


Elaboração e notificação de ata de apreciação de pedidos de esclarecimentos das peças
procedimentais e de prorrogação do prazo de apresentação das propostas.

Ajuste Direto para “Serviços de fiscalização da Emp. Reconversão do edifício sito no
Largo Machado de Assis – Alvalade” – Proc. n.º 115/JFA/2015:


Elaboração de convite e caderno de encargos e notificação da entidade convidada.

Ajustes diretos com vista à renovação das relações contratuais com prestadores de
serviços no âmbito de:


Apoio técnico nas áreas da ação social, cultura, comunicação, desporto e educação;



Assessoria técnica, administrativa e jurídica aos membros da Junta de Freguesia de
Alvalade;



Assistência técnica no âmbito da área financeira;



Assistência técnica no âmbito da Divisão de Espaço Público e Equipamentos;
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Assistência Técnica na área dos Sistemas de Informação e Telecomunicações.



Dinamização de atividades e formação no Espaço Sénior da Junta de Freguesia de
Alvalade;



Consultoria do Sistema de Gestão da Qualidade;



Dinamização de atividades no âmbito do Programa “Briosos”; e



Serviços de transporte.

1.2.2. Formalização Contratual dos seguintes procedimentos pré-contratuais



Processo n.º 63/AJ/JFA/2015 - Aquisição de Serviços de Medicina do Trabalho para a
JFA.



Processo n.º 64/AJ/JFA/15 - Locação de uma Varredoura Mecânica da classe de 2 m3
com motor a diesel.



Processo 69/AJ/JFA/2015 - Locação de Bateria para uma viatura elétrica ligeira de
mercadorias e duas viaturas elétricas ligeiras de passageiros.



Processo n.º 75/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de Manutenção e Conservação do
Parque José Gomes Ferreira - Mata de Alvalade e Quinta do Narigão.



Processo n.º 77/AJ/JFA/15 - Manutenção do Espaço Público.



Processo n.º 116/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços para funções equiparadas às de Ass.
Operacional com vista ao apoio às crianças dos Jardins de Infância da rede pública da
JFA.



Processo n.º 117/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços para funções equiparadas às de Ass.
Operacional com vista ao apoio às crianças dos Jardins de Infância da rede pública da
JFA.



Processo n.º 118/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de Manutenção Preventiva e curativa
para edifícios e instalações da JFA.



Processo n.º 119/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de Assessoria.



Processo n.º 01/AJ/JFA/16 - Aquisição de Serviços de Assistência Técnica do âmbito da
DEPE.



Processo n.º 02/AJ/JFA/16 - Aquisição de Bens e Serviços de conteúdo Jornalístico.
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Processo n.º 03/AJ/JFA/16 - Contratação de fornecimento e instalação de depósito de
acumulação (AQS 2000 litros) e reabilitação da central térmica de (AQS) e climatização
do Posto de Limpeza das Murtas, JFA.



Processo n.º 08/AJ/JFA/16 - “Aquisição de Serviços de Limpeza para os Mercados 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:

Valor
Nome

Procedimento

Contratual

Repartição de
encargos

Fim de
Contrato

S/IVA
Aquisição de Serviços de Medicina do
Trabalho para a JFA

2015: 212,16 €
AJ

5.092,00 €

2016: 2.546,00 €

2017

2017: 2.333,00 €

Locação de uma Varredoura Mecânica
da classe de 2 m3 com motor a diesel

AJ

13.290,00 €

Empreitada de Requalificação das zonas
envolventes à Escola de Sto. António e
Fernando Pessoa

AJ

52.105,20 €

2015: 4.430,00 €
2016: 8.860,00 €

2015: 17.368,00 €

2016

2016

2016: 34.736,80 €
2015: 3.070,32 €

Locação de Bateria para uma viatura
elétrica ligeira de mercadorias e duas
viaturas elétricas ligeiras de passageiros

AJ

Aquisição de serviços de apoio técnico
nas áreas da cultura e ação social

AJ

Aquisição de serviços de abertura ao
nascer do sol e encerramento ao pôr do
sol dos portões da passagem
subterrânea entre a Av. Igreja e o Jardim
do Campo Grande

AJ

9.210,96 €

2016: 3.070,32 €

2017

2017: 3.070,32 €

9.600,00 €

2016: 4.800,00 €

2017

2017: 4.800,00 €

3.600,00 €

2016: 1.800,00 €
2017: 1.800,00 €

2017

21

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
1 de novembro de 2015 – 31 de março de 2016

Aquisição de serviços de transporte

AJ

15.500,00 €

Aquisição de serviços de transporte

AJ

5.333,00 €

2016: 7.750,00 €
2017: 7.750,00 €

2016: 2.666,00 €

2017

2017

2017: 2.666,00 €

Aquisição de Serviços de Assessoria
Técnica à JFA

AJ

Aquisição de Serviços de Consultoria do
Sistema de Gestão da Qualidade

AJ

36.000,00 €

2016: 18.000,00 €

2017

2017: 18.000,00 €

12.000,00 €

2016: 6.000,00 €
2017: 6.000,00 €

2017

2016: 12.000,00 €
Aquisição de Serviços de Assessoria
Jurídica à JFA

AJ

24.000,00 €

2017: 12.000,00 €

2017

2016: 18.000,00 €
Aquisição de serviços de assessoria no
âmbito do apoio aos membros da JFA

AJ

36.000,00 €

Aquisição de Serviços de intervenção e
apoio ao desenvolvimento
socioeducativo, bem-estar e contratação
e gestão de pessoal técnico no Espaço
Sénior da JFA

AJ

33.000,00 €

2017: 18.000,00 €

2016: 16.500,00 €
2017: 16.500,00 €

2017

2017

2016: 24.900,00 €
Aquisição de serviços de assessoria no
âmbito de apoio à JFA

AJ

49.800,00 €

2017: 24.900,00 €

2017

2016: 18.000,00 €
Aquisição de Serviços de Assessoria

AJ

36.000,00 €

2017: 18.000,00 €

2017

2016: 46.401,75 €
Aquisição de Serviços de Limpeza para
os Mercados de Alvalade

AJ

50.304,00 €

2017: 15.467,25 €

2017

(valores c/ IVA)
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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 Basegov, 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 (análise das candidaturas recebidas, avaliação curricular, aplicação de provas de
conhecimentos e realização de entrevistas profissionais de seleção).
Participação no Encontro de Quadros da CML, em 18 de novembro, com uma
apresentação subordinada ao tema: “O Impacto da Reforma Administrativa de Lisboa na
Gestão de Recursos Humanos”.
Acompanhamento do processo de contratação de prestadores de serviços para apoio nas
atividades da JFA.
Elaboração da proposta, e divulgação pelos trabalhadores das Normas Internas de Gestão
de Recursos Humanos.
Elaboração do mapa de férias 2016:
Execução de ações de formação previstas para o ano 2015.
Levantamento das necessidades de formação para os trabalhadores da JFA para o ano
2016.
Agilização do processo de celebração dos Acordos Coletivos de Trabalho com o SINTAP
e STML.
Articulação com diversas entidades nomeadamente a CML, entre outras no âmbito da
Formação Profissional.
Resposta às solicitações dos trabalhadores em matéria de recursos humanos.
Elaboração de pareces técnicos em matéria de Recursos Humanos.
Comunicação à ADSE das situações de ausência por doença para promoção de Juntas
Medicas e verificação domiciliária da doença.
Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços de medicina do
trabalho.
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Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviços de seguro de
acidentes de trabalho.

1.4. Sistemas de Informação

Implementação do sistema de disco virtual 360.º (cloud) para armazenamento e partilha
de informação.
Acompanhamento da execução do contrato das impressoras.
Análise e reporte de erros na aplicação ERP Fresoft.
Atualização de conteúdo no site e-freguesias.
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.
Redesenho da estrutura de rede da Biblioteca e do Espaço Sénior.
Apoio informático, de luz e som, na realização de vários eventos.
Apoio logístico na área das telecomunicações e equipamentos informáticos no processo
das eleições.
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2. Serviço de Cultura e Comunicação
2.1. Comunicação Interna
Redação e envio de 11 informações internas..
Redação e envio de 19 informações externas.
Elaboração de um relatório sobre as opiniões dadas pelos fregueses durante a exposição dos
projetos.
Atualização de lista de contactos internos atualizados, com telefone, nova extensão, email,
telemóvel.
Elaboração de lista de aniversários dos trabalhadores da JFA.
Reunião de elementos e envio para produção do cartão de identificação dos trabalhadores do
quadro da JFA.
Acompanhamento do processo de aquisição de novo fardamento para os colaboradores do
atendimento da sede e polos.

2.2. Núcleo de Divulgação e Cultura
Gestão das plataformas comunicacionais da Junta de Freguesia

Website: 13 de novembro 2015: Lançamento do website, no átrio da Junta de Freguesia
(organização do evento, criação e divulgação de convites e materiais gráficos, reportagem
fotográfica do evento); 29 divulgações nos destaques da página inicial; 25 editais e avisos
publicados; Atualização de conteúdos.
Facebook: 183 publicações.
Portal e-freguesias: Colocação de informação da freguesia no portal; Colocação de eventos
e notícias na página inicial da freguesia.
Revista Alvalade n.º 4 (setembro - dezembro 2015) e n.º 5 (janeiro – abril 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.
Criação de conteúdos para publicação de notícias mensalmente no Jornal de Lisboa.

Levantamento do estado das vitrines da freguesia.
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Organização e divulgação da inauguração dos novos polos de atendimento: Azinhaga dos
Barros e Coruchéus.
.Elaboração e apoio à produção das placas de identificação do Espaço Sénior, Biblioteca
Chaves Caminha e Polo Coruchéus
Elaboração e apoio à produção de vinis de decoração de viaturas JFA: Carrinha Porta-a-Porta,
2 viaturas elétricas JFA e 3 viaturas da Higiene Urbana
Elaboração de Stencil de identificação de contentores da Higiene Urbana.
Aquisição de Púlpito de interior e de exterior.
Aquisição de Sacos de ombro e fitas de pescoço com logo JFA
Desenvolvimento do Estacionário: Cartão de visita; Cartão de trabalhador; Formulários;
Modelos de documentos
Atualização da apresentação dos horários polos.

Produção de programas de oferta cultural

Exposições de arte no átrio da sede da Junta de Freguesia de Alvalade
5 a 28 de novembro: Exposição de desenho Nu Gesto Cru, de Tânia Grafino.
Dezembro 2015: Exposição anual dos Briosos; Exposição Concurso de Presépios 2015.
7 de janeiro a 2 de fevereiro 2016: Exposição de poesia Poetas, Poemas e Outros Que Tais.
16 de janeiro de 2016, 17h: Tertúlia de poesia inserida na exposição.
3 de fevereiro a 1 de março: Exposição de pintura Na Terra dos Sonhos, de Romy Henriques.
22 de fevereiro: Sessão de autógrafos com a autora Romy Henriques e visita d@s alun@s da
Escola EB1 São João de Brito à exposição de pintura Na Terra dos Sonhos, no âmbito da
visita da Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Albergaria.
2 de março a 5 de abril: Exposição de pintura Lugares e Momentos, de Inês Pardal.
Elaboração de convites e divulgação das exposições.
Iniciativas de Natal 2015
Mercado de Natal em Alvalade
11 a 20 de dezembro, 10h às 22h
.
Largo Frei Heitor Pinto: Portugal em Festa
13 de dezembro, 14h às 20h.
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Concurso de Montras “Luzes de Natal em Alvalade” 2015

Homenagem a Aquilino Ribeiro Machado
Organização do evento a realizar-se no dia 6 de abril de 2016, pelas 18h, no auditório do polo
Teixeira de Pascoais. Preparação e adjudicação da produção de placa de homenagem a ser
colocada no auditório. Criação e divulgação de convite para o evento.
Festival de Tunas 1.ª Instância
Acompanhamento do pedido de apoio solicitado à JFA, para a realização do festival e do
desfile Passa Calles, nos dias 29, 30 e 31 de abril de 2016.

Alvalade À La Carte
Acompanhamento da organização da iniciativa, a realizar-se 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.

Festival Coros do Mundo
Preparação do evento.

Divulgações
Programa Briosos
Avisos à população de intervenções em espaço público
Inauguração de Centro Infantil João de Deus, nas antigas instalações da anterior Junta
de Freguesia do Campo Grande
2.ª Edição do evento Saúde em Ação
1.º Aniversário da Comissão Social de Freguesia
Atendimento Social de Freguesia
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Flyer “Sabia que…”
Olisipíadas 2016
Orçamento Participativo 2016
Visita da Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Lisboa
Workshop da cavala e sardinha no Mercado de Alvalade Norte
Comemoração do Dia Internacional das Mulheres
Deco (in)forma
Projeto Selfie
Campanha de Sensibilização para a Preservação dos Espaços Verdes de Alvalade
Reportagens fotográficas
27 de novembro de 2015: II Fórum Olisipíadas entre o balanço e o relançamento, no auditório
da sede da JFA.
11 de dezembro de 2015: Assinatura de protocolo com ADECAM (Associação para a Defesa
e Desenvolvimento do Campo Grande).
6 de janeiro de 2016: Lanche-convívio Dia dos Reis dos Briosos.
21 de janeiro de 2016: Roteiro da Ação Social e Divisão Administrativa, com visitas ao Polo
da Azinhaga dos Barros, ao Espaço Intervir, ao Posto de Limpeza das Murtas, ao Espaço
Sénior, ao Mercado Alvalade Sul, ao Polo de Atendimento da Teixeira de Pascoais e à
Biblioteca Chaves Caminha.
5 de fevereiro de 2016: 1.ª Edição do Observatório da Natalidade e Envelhecimento em
Portugal.
25 de fevereiro de 2016: Assinaturas dos Acordos Coletivos de Trabalho com o SINTAP
(Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos) e
com o STML (Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa).
8 de março de 2016: Lanche-convívio do Dia da Mulher dos Briosos.
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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
Projeto “um ninho um chapim”
Projeto que consistiu na aquisição de 75 ninhos para chapins e colocação em diversos locais
da Freguesia, tendo como objetivo o controle da praga da lagarta da processionária.
Requalificação de espaços expectantes

3.2. Arvoredo
Manutenção do arvoredo em caldeira
Realização de 145 podas no arvoredo em caldeira e 5 abates de exemplares que
apresentavam risco para bens e/ou utentes e problemas fitossanitários.
Comemorações da Semana da Reflorestação Nacional
Plantação de 35 exemplares de espécies autóctones (sobreiros e pinheiros).

3.3. Pavimentos Pedonais / Mobiliário Urbano / Sinalização Vertical e Horizontal
/ Placas Toponímicas
Acompanhamento e gestão dos trabalhos de manutenção de espaço público
Manutenção de 1.250 m2 de pavimentos pedonais.
Total de 35 intervenções de manutenção de mobiliário urbano.
Total de 36 intervenções de manutenção de sinalização vertical.
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Núcleo de Licenciamento e Projetos de Espaço Público
3.4. Licenciamento Zero e Processos de Ocupação de Espaço Público
Meras Comunicações Prévias
Total de 232 processos validados.
Autorizações Prévias com Prazo
Total de 16 processos informados.
Ocupação Temporárias de Espaço Público
Total de 9 processos informados e emitidas as respetivas licenças.
Atendimento técnico de licenciamento de ocupação de espaço público
Total de 57 atendimentos técnicos.

3.5. Ações de fiscalização e sensibilização de ocupação de espaço publico
Total de 426 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
Empreitada de obras de repavimentação da Rua Alberto Oliveira - Troço Sul
Trabalhos de repavimentação da via rodoviária da Rua Alberto Oliveira, no troço
compreendido entre a Rua António Patrício e a Avenida da Igreja.
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.
Empreitada de criação corredor verde central – dinamização de espaços verdes –
espaços no LNEC
Projeto de criação de zona de hortas urbanas e de estadia no interior das instalações do
LNEC, permitindo o percurso de ligação entre a Rua das Murtas / Av. Brasil com a Av. Santos
e Castro (lançamento de concurso público e análise de propostas).
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Empreitada de requalificação do Parque José Gomes Ferreira
Projeto que tem como finalidade a melhoria de condições de acessibilidade pedonal no
espaço verde e requalificação das zonas de estadia e de merendas (elaboração de projeto,
lançamento do concurso público e análise de propostas).
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 do levantamento topográfico e do estudo prévio; 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 (elaboração do Estudo Prévio).

3.7. Pareceres
Total de 20 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 162 Intervenções de conservação e manutenção efetuadas.
Empreitada de obras de reabilitação estrutural e da cobertura das instalações do Grupo
Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada
Concluídos os trabalhos de reabilitação do edifício da sede do GDCFC.
Empreitada de construção do Pavilhão Municipal de Alvalade
Empreitada de reformulação e beneficiação para a requalificação do complexo
desportivo municipal São João de Brito
Projeto de requalificação do complexo desportivo, passando a incluir espaços para a prática
de futsal como Rugby e requalificação de todas as infraestruturas de apoio (lançamento de
concurso público e análise de propostas).
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Empreitada de instalação, reconfiguração e melhoramento contentores balneários
amovíveis no campo de jogos na Av. EUA (Corvos XXI)
Preparação de processo e elaboração de peças desenhadas e escritas relativas a obras de
instalação, reconfiguração e melhoramento de contentores balneários amovíveis em campo
de jogos na Av. EUA (Corvos XXI).

3.9. Parques Infantis Públicos
Empreitada de requalificação dos parques infantis da Rua José Duro e Praça Andrade
Caminha
Projeto de alteração das zonas de parque infantil e do espaço verde adjacente, de modo a
permitir a presença de elementos naturais, de espaço físico livre, acessibilidades para todos
e favorecer as interações sociais entre todos os elementos da sociedade (elaboração de
projeto de execução, lançamento do concurso público e análise das propostas).
Empreitada de criação de Parque Infantil na Rua José Santa Camarão / Murtas
Projeto de criação de novo parque infantil e zona de estadia adjacente ao Bairro das Murtas
(Elaboração de Estudo Prévio). 15 de janeiro de 2016 - Auscultação à população.

3.10. Outros equipamentos
Empreitada de obras de melhoramento e instalação de polo de atendimento da junta de
freguesia de alvalade no centro cultural e recreativo dos coruchéus
Reconversão do edifício sito no Largo Machado de Assis
Reabilitação do edifício ao nível do seu interior e exterior por forma a ser a nova sede da Junta
de Freguesia de Alvalade (elaboração de Projeto de Execução, lançamento do concurso e
análise das propostas).
Aquisição de Serviços de elaboração de Projeto de Execução do Mercado de Alvalade
Sul – Mercado de Levante
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 Estudo Prévio e em elaboração Projeto de Execução).
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4. Acão Social, Saúde, Igualdade e Habitação

4.1. Comissão Social de Freguesia de Alvalade
Reuniões do Núcleo Executivo
25 de novembro de 2015 – 1.ª Reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia
de Alvalade;
04 de dezembro de 2015 - Reunião com o ISCTE / CIES sobre o diagnóstico social da
freguesia de Alvalade, para definir linhas de orientação e orçamento;
09 de dezembro de 2015 - Reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia
de Alvalade(CSFA), para preparação da III Sessão Plenária da CSFA.

3.ª Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia de Alvalade
09 de dezembro de 2015 - Realização da III Sessão Plenária da Comissão Social de Freguesia
de Alvalade, onde foram aceites adesões de novas entidades e apresentado o ponto de
situação dos grupos de trabalho.

Reuniões dos Grupos de Trabalho
13 de novembro de 2015 – reunião do grupo de trabalho da Saúde.
16 de novembro de 2015 - Reunião do grupo de trabalho de Acessibilidade, Cidadania e
Segurança.
17 de novembro de 2015 - Reunião do grupo de trabalho de Educação, Cultura e Desporto
integrado na Comissão Social de Freguesia de Alvalade.
18 de novembro de 2015 - Reunião do grupo de trabalho dos Direitos Humanos.
19 de novembro de 2015 - Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior.
20 de novembro de 2015 - Reunião do grupo de trabalho da Infância e Juventude.
08 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho de Saúde.
12 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho dos Direitos Humanos.
14 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Infância e Juventude.
18 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior.
19 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Educação, Cultura e Desporto.
22 de janeiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Acessibilidade, Cidadania e
Segurança.
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01 de fevereiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior, subgrupo Desafio
Sénior: caminhar.
04 de fevereiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho da Cultura, Educação e Desporto.
05 de fevereiro de 2016 - Reunião com as entidades que ficaram responsáveis pelo grupo de
trabalho da Infância e Juventude, para preparação da próxima reunião.
23 de fevereiro de 2016 - Reunião do grupo de trabalho dos Direitos Humanos, integrado na
Comissão Social de Freguesia de Alvalade.
25 de fevereiro de 2016 – Reunião do grupo de trabalho da Educação, Cultura e Desporto.
26 de fevereiro de 2016 – Reunião do grupo de trabalho Educação Cultura e Desporto,
subgrupo Corrida.
03 de março de 2016 – Reunião do grupo de trabalho da Infância e Juventude.
07 de março de 2016 – Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior, subgrupo Desafio
Sénior: caminhar.
11 de março de 2016 – Reunião do grupo de trabalho da Saúde.
31 de março de 2016 – Reunião do grupo de trabalho da Idade Maior, subgrupo Desafio
Sénior: caminhar

4.2. Atendimento social de proximidade
Durante este período, realizaram-se 91 atendimentos e 25 visitas domiciliárias no âmbito do
Atendimento social de proximidade.
Acompanhamentos
16 de dezembro - Acompanhamento a uma diligência de desocupação de um freguês
juntamente com a Polícia de Segurança Pública, os agentes de execução e a representante
da proprietária.
16 de dezembro - Acompanhamento na integração de um freguês num lar da Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa (SCML), juntamente com o Centro Social e Paroquial de S. João de
Brito e a SCML, como resposta a uma situação de insalubridade.
22 de dezembro - Acompanhamento a uma diligência de desinfestação de uma habitação.
8 de janeiro - Acompanhamento a uma diligência de desinfestação de uma habitação.
28 de janeiro - Acompanhamento a uma diligência de desinfestação de uma habitação;
03 de fevereiro - Duas visitas domiciliárias a fregueses para continuação do processo de
recolha de documentação.
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16 de fevereiro - visita domiciliária a freguesa para continuação do processo de recolha de
documentação.
Presenças
7 de novembro – Presença no Mercado do Racket – Lisboa Racket Center, com um stand,
para divulgação dos serviços da JFA.
9 de março– Presença na Reunião Plenário do Clas-Lisboa, para aprovação do relatório final
do plano de desenvolvimento social 2013/2015 e ponto de situação do diagnóstico social de
2015 para elaboração do plano de desenvolvimento social 2016/2019.

Visitas
21 de janeiro – Visita ao Polo da Azinhaga dos Barros, ao Espaço Intervir, ao Posto de
Limpeza das Murtas, ao Espaço Sénior, ao Mercado Alvalade Sul, ao Polo de Atendimento
da Teixeira de Pascoais e à Biblioteca Chaves Caminha, com os objetivos de informar e
sensibilizar as trabalhadoras dos Polos de Atendimento da JFA para o atendimento social de
proximidade e respetivos instrumentos jurídicos e protocolares de resposta social, colher
sugestões no âmbito do programa Junta Disponível, bem como ouvir as/os trabalhadoras/es
no que concerne às suas ideias para melhoria de prestação de serviço público de atendimento
à população;
5 de fevereiro - Visita ao Mercado de Alvalade Norte, para acompanhamento da atividade
promovida pela PremiValor no âmbito do Observatório da Natalidade e Envelhecimento, que
consistiu na realização de rastreios na área da saúde e questionário sobre a mesma temática,
tendo como público-alvo a população com mais de 50 anos;
10 de março – Visita ao Projeto Selfie como objetivo de definir as tarefas da estagiária em
Serviço Social e verificar o ponto de situação da afluência das crianças ao projeto.

4.3. Outras atividades
4 de dezembro – Participação no seminário “Quem são os Sem-Abrigo e Refugiados”
promovido pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que incluiu a participação da Vogal
do Pelouro da Ação Social e Habitação, Saúde, Igualdade, Divisão Administrativa da JFA na
sessão de boas vindas;
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23 de dezembro – Recolha dos cabazes de Natal oferecidos pelo LIDL Alvaláxia e entrega
dos mesmos ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande e ao Centro Social e Paroquial
de S. João de Brito, para distribuição às famílias com carências económicas residentes na
freguesia de Alvalade;
4 de fevereiro - Acompanhamento de visita ao auditório por parte dos Lions Clube de Lisboa
Alvalade, para preparação de atividade;
17 de fevereiro - Acompanhamento de visita ao auditório por parte da Verbum Dei, para
preparação de atividade;
25 de fevereiro – Assinatura do contrato-programa de implementação do Projeto Selfie;
4 de março – Acompanhamento de visita ao auditório por parte dos Lions Clube de Lisboa
Alvalade, para preparação de atividade.

4.4. Saúde
Reuniões
5 de novembro - Reunião com Lions Clube de Lisboa Alvalade e Centro Comercial de Alvalade
para preparação da II Edição da “Saúde em Ação”;
18 de novembro - Reunião com o Centro de Saúde de Alvalade para dar a conhecer o evento
“Saúde em Ação”, uma feira de saúde, com rastreios médicos, promovendo a importância da
prevenção da doença e da adoção de um estilo de vida saudável;
3 de dezembro - Reunião com médica psiquiatra de clínica privada para apresentação à JFA,
de projeto de colaboração de saúde mental comunitária.

Eventos
21 de novembro - Realização da II Edição do evento “Saúde em Ação”, pela JFA, pelo Lions
Clube Lisboa - Alvalade e pelo Centro Comercial de Alvalade. O evento realizou-se entre as
10h00 e as 18h00, no Centro Comercial de Alvalade, tendo sido um espaço dedicado à saúde
com cerca de 100 inscrições que se traduziram em mais de 1100 rastreios médicos,
nomeadamente rastreios de audição, avaliação cognitiva sénior (despiste de sintomas de
demência), avaliação motora sénior (flexibilidade e equilíbrio), colesterol, ginecologia
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(despiste do cancro do colo), glicémia, medição de tensão arterial, nutrição, osteopatia, terapia
da fala e visão.

Presenças
08 de novembro - presença na Caminhada / Corrida Sempre Mulher, que tem como objetivo
a angariação de fundos para a causa social abraçada pela Associação Portuguesa de Apoio
à Mulher com Cancro da Mama. A JFA apoiou com 50 inscrições que foram atribuídas a
freguesas e fregueses de Alvalade.

4.5. Igualdade
Comemoração do Dia Internacional das Mulheres
08 de março –– homenagem à Dr.ª Maria de Jesus Barroso, com a presença da Dr.ª Isabel
Soares. Foi exibido o filme “As Sufragistas” (2015), da realizadora Sarah Gavron.
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5. Educação e Desporto
5.1. Educação – Atividades/Iniciativas
Início da segunda edição do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de
Alvalade na EB1 São João de Brito
270 alunos da EB1 São João de Brito, do 1.º ao 4.º ano;
A presente edição Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade teve início
no dia 4 de novembro;
Términus do Projeto Curricular Natação para as Escolas Básicas de Alvalade na EB1
Teixeira de Pascoais
25 alunos da sala vermelha do Jardim de Infância da EB1 Teixeira de Pascoais;
O Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade fechou a sua 1.ª edição no
dia 25 de novembro;
Inicio do Projeto Curricular Natação para as Escolas Básicas de Alvalade na EB1 São
João de Brito
41 alunos do Jardim de Infância da EB1 São João de Brito
A segunda edição do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade teve
início a 1 dezembro
Início da segunda edição do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de
Alvalade na EB1 D. Luís da Cunha
90 alunos da EB1 D. Luís da Cunha, do 1.º ao 4.º ano;
O Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade, que conta já com a sua
segunda edição neste ano letivo 2015/2016, teve início a 1 de dezembro;
Início da segunda edição do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de
Alvalade na EB1 Santo António
184 alunos da EB1 Santo António, do 1.º ao 4.º ano;
A presente edição do Projeto Curricular Ciclismo teve início a 2 de dezembro;
Términus do Projeto Curricular Natação para as Escolas Básicas de Alvalade na EB1
São João de Brito
41 alunos do Jardim de Infância da EB1 São João de Brito
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O Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade findou mais uma edição
no dia 5 de fevereiro;
Términus da segunda edição do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas
de Alvalade na EB1 Santo António
184 alunos da EB1 Santo António, do 1.º ao 4.º ano;
O Projeto Curricular Ciclismo terminou a sua segunda edição no dia 24 de fevereiro;

5.2. Educação – Apoios

Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da JFA a alunos
dos Professores Carla Garbin e Luís Silvério do Agrupamento de Escolas de Alvalade
45 alunos e 5 professores do 7° ano da Escola 2,3 Almirante Gago Coutinho;
Apoio no âmbito de visita de estudo ao Centro de Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio e às
Grutas de Mira de Aire, no âmbito do Plano Anual de Atividades do Departamento de Ciências
Exatas, no dia 11 de novembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da JFA a alunos
da Professora Lucília Arinto do Agrupamento de Escolas de Alvalade
36 alunos do 11.° ano da Escola Secundaria Padre António Vieira;
Apoio no âmbito de visita de estudo à DOCA PESCA – Portos e Lotas, SA, do Porto de Pesca
de Peniche, no âmbito da disciplina de Geografia, no dia 17 de novembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da JFA a alunos
do Externato Luso-Britânico
46 alunos do Externato Luso-Britânico;
Apoio no âmbito de ida a uma peça de Teatro no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTEIUL), no dia 3 de dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do Auditório da JFA à
Associação de Jardins-Escolas João de Deus de Alvalade
Apoio no âmbito da realização da habitual Festa de Natal das crianças desta instituição, no
dia 10 de dezembro;
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Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do Auditório da Junta de
Freguesia à creche Tartaruga e a Lebre da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental
Apoio no âmbito da realização da habitual Festa de Natal das crianças desta creche, no dia
16 de dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro sob a forma da aquisição de dois cabazes
alimentares de Natal para a Associação de Pais da EB1 D. Luís da Cunha, Agrupamento
de Escolas Vergílio Ferreira
Apoio atribuído no âmbito do sorteio nos tradicionais festejos de Natal, revertendo os valores
angariados com o sorteio a favor deste estabelecimento de ensino;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos do Professor Carlos Santos do Agrupamento de Escolas de
Alvalade
50 alunos da Escola Secundária Padre António Vieira;
Apoio atribuído no âmbito de participação numa prova de Natação no Estádio da Tapadinha,
em Alcântara, Lisboa, no âmbito do Desporto Escolar, no dia 16 de dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do Auditório da Junta de
Freguesia à Fundação Adolfo Vieira de Brito
Apoio no âmbito da realização da habitual Festa de Natal das crianças da creche, no dia 17
de dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Educadora de infância Lurdes Sousa do Jardim-de-Infância da
EB1 Santo António, Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor
95 alunos e 4 educadoras e 4 auxiliares do Jardim-de-Infância da EB1 Santo António;
Apoio no âmbito de ida ao Centro Social e Paroquial do Campo Grande, com vista a
participação na Festa de Natal da EB1 Santo António, no dia 17 de dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do Auditório da Junta de
Freguesia ao Centro de Educação e Desenvolvimento António Aurélio da Costa
Ferreira, Casa Pia de Lisboa
Apoio no âmbito da realização da habitual Festa de Natal das suas crianças e jovens, no dia
18 de dezembro;
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Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia à Associação dos Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 nº101 e
Jardim-de-infância de Alvalade (AEEA)
56 alunos/as inscritos/as nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF);
Apoio no âmbito de ida dos alunos ao Teatro Armando Cortês, em Carnide, Lisboa, para
assistirem à peça Cinderela, pela companhia TIL (Teatro Infantil de Lisboa), no dia 23 de
dezembro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos das Educadoras de infância Ana de Sousa e Susana Gomes do
Jardim-de-Infância da EB1 D. Luís da Cunha, Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
45 alunos e 2 educadoras e 3 auxiliares do Jardim-de-Infância da EB1 D. Luís da Cunha;
Apoio no âmbito de ida dos alunos ao Teatro Armando Cortês, em Carnide, Lisboa, para
assistirem à peça Cinderela, pela companhia TIL (Teatro Infantil de Lisboa), no dia 7 de
janeiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Professora Cristina Antunes do Agrupamento de Escolas Rainha
Dona Leonor –
15 alunos do 6º e 7º anos da EB Eugénio dos Santos;
Apoio com vista a visita de Estudo ao Centro de Formação de Surf de S. Pedro do Estoril, no
âmbito do Desporto Escolar, no dia 27 de janeiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia à Associação dos Encarregados de Educação da EB1 nº 101 de Lisboa e
Jardim de Infância de Alvalade (AEEA) da EB1 Teixeira de Pascoais
50 alunos/as inscritos/as nas atividades de animação e apoio à família de jardim de infância
e na Componente de Apoio à Família da AEEA;
Apoio no âmbito de visita de estudo ao Museu do Traje, inserida no plano de atividades desta
Associação de Pais, no dia 10 de fevereiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Educadora Ana Nunes do Jardim-de-Infância do Centro Social e
Paroquial de São João de Brito
90 alunos e 11 adultos acompanhantes;
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Apoio com vista a transporte gratuito para ida ao Cinema São Jorge, no âmbito de atividade
lúdico-pedagógica integrada nos conteúdos programáticos do referido Jardim de Infância, no
dia 17 de fevereiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Professora Cristina Antunes do Agrupamento de Escolas Rainha
Dona Leonor
15 alunos do 5º, 6º e 7º anos da EB Eugénio dos Santos;
Apoio com vista a transporte gratuito para a participação em atividades no âmbito do Desporto
Escolar, no dia 24 de fevereiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Educadora de infância Teresa Maia do Jardim-de-Infância da EB1
Teixeira de Pascoais, Agrupamento de Escolas de Alvalade
63 alunos/as e 9 adultos acompanhantes do Jardim-de-Infância da EB1 Teixeira de Pascoais;
Apoio com vista a ida ao Museu da Criança, no âmbito de participação em atividade lúdicopedagógica integrada nos conteúdos programáticos do referido Jardim de Infância, no dia 25
de fevereiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da Antónia Honrado do Agrupamento de Escolas de Alvalade
35 alunos dos 10.º e 11.º anos da Escola Secundária Padre António Vieira;
Apoio com vista a transporte gratuito para estudo do “Roteiro do Terramoto”, integrado nos
conteúdos programáticos da disciplina de Geografia do 10.º e 11.º anos, no dia 16 de março;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia a alunos da EB1 Santo António, Agrupamento de Escolas Rainha Dona
Leonor
44 alunos e 3 adultos acompanhantes da EB1 Santo António;
Apoio no âmbito de visita de estudo ao Oceanário de Lisboa, integrada nos conteúdos
programáticos do 1º ano do primeiro ciclo do ensino básico (CEB), no dia 17 de março;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia à Associação dos Encarregados de Educação da EB1 nº 101 de Lisboa e
Jardim de Infância de Alvalade (AEEA) da EB1 Teixeira de Pascoais
50 alunos/as inscritos/as nas atividades de animação e apoio à família de jardim de infância
e na Componente de Apoio à Família da AEEA;
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Apoio no âmbito de estudo à Escola de Calcetaria e Escola de Jardinagem de Lisboa, inserida
no plano de atividades desta Associação de Pais, no dia 21 de março;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia Coro Infantojuvenil da Universidade de Lisboa (CIUL)
66 jovens coristas do CIUL;
Apoio com vista a transporte gratuito para participação no Estágio Coral na Casa de Exercícios
de Stº Inácio, nos dias 30 e 31 de março;
Atribuição de apoio financeiro à EB1 do Bairro de São Miguel
Apoio com vista à promoção o projeto “Fábrica de Histórias” que se enquadra no 60º
aniversario da Escola Básica do 1.º Ciclo do Bairro de S. Miguel, no montante €1.500,00;
Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de Alvalade
Apoio no âmbito de verbas anuais para o Apoio à Gestão Escolar relativo ao ano letivo de
2014/15 e no montante €8.187,19;
Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Rainha Dona Leonor
Apoio no âmbito de verbas anuais para o Apoio à Gestão Escolar relativo ao ano letivo de
2014/15 e no montante €11.018,19;
Atribuição de apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas Vergílio Ferreira
Apoio no âmbito de verbas anuais para o Apoio à Gestão Escolar relativo ao ano letivo de
2014/15 e no montante de €2429,88;
Atribuição de apoio financeiro às Escolas Básicas da Freguesia de Alvalade para a
aquisição de material escolar para alunos/as economicamente desfavorecidos –
Apoio no âmbito da aquisição de material escolar destinado a alunos/as abrangidos/as pelos
escalões A e B da Ação Social Escolar, no montante equitativo de €6.000,00;
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5.3. Desporto – Atividades e Iniciativas

Corrida Sempre Mulher, vertente Caminhada
46 participantes com inscrições adquiridas pela freguesia de Alvalade;
Iniciativa solidária da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, que
promove a prática desportiva e o convívio solidário no âmbito desta causa, no dia 8 de
novembro, no Parque das Nações;
Términus do Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade na EB1
São João de Brito
290 alunos da EB1 São João de Brito, do 1.º ao 4.º ano;
O Projeto Curricular Ciclismo para as Escolas Básicas de Alvalade realiza a sua segunda
edição neste ano letivo 2015/2016;
Fase local da modalidade Futebol das Olisipíadas 2016
Presença e apoio aos clubes da freguesia participantes do primeiro momento da fase local
desta modalidade das Olisipíadas 2016, no dia 10 de janeiro, no Complexo Desportivo
Municipal do Casal Vistoso;
Fase local da modalidade Voleibol das Olisipíadas 2016
Presença e apoio aos clubes da freguesia participantes do primeiro momento da fase local
desta modalidade das Olisipíadas 2016, no dia 30 de janeiro, na Escola Secundária 2,3 Filipa
de Lencastre;
Início do Projeto Ciclismo Desportivo da Coelhinhos – Escola Clube de Ciclismo de
Lisboa, na EB1 São João de Brito
Teve início o Projeto Ciclismo Desportivo, promovido pelo Pelouro do Desporto da JF
Alvalade, que pretende difundir a modalidade do Ciclismo na Freguesia de Alvalade, no dia 6
de fevereiro, na EB1 São João de Brito;
Fase local da modalidade Ciclismo das Olisipíadas 2016
Apoio ao clube da freguesia participante do primeiro momento da fase local desta modalidade
das Olisipíadas 2016, no dia 23 de fevereiro de 2016, no Parque das Nações;
Fase local de Natação da UIT Centro das Olisipíadas 2016
Presença no 1º momento da fase local de Natação da UIT Centro das Olisipíadas 2016, no
dia 27 de fevereiro de 2016, na Piscina das Avenidas Novas;
44

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
1 de novembro de 2015 – 31 de março de 2016

Início do Programa Clubes de Mar
Abrange 11 crianças do 2º e 3º ciclo escolares;
Início do Programa Clubes de Mar, projeto de Vela da responsabilidade da CML que conta
com o apoio do Pelouro do Desporto da JF Alvalade e é desenvolvido em parceria com o
Centro Cultural e Desportivo Estrelas de São João de Brito, no dia 4 de março de 2016, na
EB Eugénio dos Santos;
Fase local de Ginástica da UIT Centro das Olisipíadas 2016
Presença no 1º momento da fase local de Ginástica da UIT Centro das Olisipíadas 2016, com
organização da JF Arroios e JF Campo de Ourique, no dia 5 de março de 2016, no Pavilhão
do Casal Vistoso
Fase local de Basquetebol da UIT Centro das Olisipíadas 2016
Presença no 1º momento da fase local de Basquetebol da UIT Centro das Olisipíadas 2016,
com organização da JF Santo António, no dia 5 de março de 2016, no Polidesportivo
Passadiço;
Fase local de Judo da UIT Centro das Olisipíadas 2016
Presença no 1º momento da fase local de Judo da UIT Centro das Olisipíadas 2016, com
organização da JF Campolide, no dia 6 de março de 2016, nas instalações do Judo Clube de
Portugal;
Fase local de Xadrez da UIT Centro das Olisipíadas 2016
Presença no 1º momento da fase local de Xadrez da UIT Centro das Olisipíadas 2016, no dia
19 de março de 2016, no Salão do Bombeiros Lisbonenses;

5.4. Desporto – Apoios
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Centro de Voleibol de Lisboa a Viana do Castelo - equipa sénior masculina
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas do CVL para participarem na Taça de
Portugal 2015-2016, no dia 1 de novembro de 2015, em Viana do Castelo;

45

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
1 de novembro de 2015 – 31 de março de 2016

Atribuição de apoio não financeiro através de cedência de autocarro da Junta de
Freguesia ao Centro de Voleibol de Lisboa às Caldas da Rainha - equipa júnior
masculina
Apoio com vista a transporte gratuito à do CVL para participarem no Campeonato InterRegional, no dia 15 de novembro de 2015, nas Caldas da Rainha;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência da sala grande das instalações
da Biblioteca Manoel Chaves Caminha ao Centro Cultural e Desportivo Estrelas de São
João de Brito
Apoio com vista a cedência de um espaço para a realização de uma reunião do Centro Cultural
e Desportivo Estrelas de São João de Brito, no dia 18 de novembro de 2015;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Clube de Rugby de São Miguel para as Caldas da Rainha - atletas Sub8,
Sub10 e Sub12
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas Sub8, Sub10 e Sub12 do CRSM para
disputarem um Torneio Juvenil organizado pela Associação de Rugby do Sul, no dia 21 de
novembro de 2015, nas Caldas da Rainha;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia à secção de Atletismo do Centro Desportivo Universitário de Lisboa
Equipa feminina (30 elementos) do Centro Desportivo Universitário de Lisboa e treinadores;
Apoio com vista a transporte gratuito a 30 elementos da equipa feminina do Centro Desportivo
Universitário de Lisboa para participarem no 26.º Corta-Mato da Cidade de Amora, no dia 22
de novembro de 2015, na Amora - Seixal;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada para Santarém
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas do Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e
Calçada para participarem no Campeonato Nacional de II Divisão Futsal Série E 2015/2016,
no dia 12 de dezembro, em Santarém;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Clube de Rugby de São Miguel para as Caldas da Rainha - atletas Sub14
Apoio no âmbito de transporte gratuito aos atletas Sub14 do CRSM para participarem na 4ª
jornada, do Torneio de Inverno organizado pela Associação de Rugby do Sul, no dia 13 de
dezembro, nas Caldas da Rainha;
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Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Núcleo Cicloturista de Alvalade a Peniche e Lourinhã
Apoio no âmbito de transporte gratuito aos Membros e amigos do Núcleo Cicloturista de
Alvalade ao almoço comemorativo do seu 29º aniversário, com passeio a Peniche e almoço
na Lourinhã, no dia 10 de janeiro;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Clube de Rugby de São Miguel a Évora - atletas Sub16
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas Sub16 do CRSM para participarem na 10ª
jornada da Fase Regular do Campeonato Nacional (I Divisão, Seniores) e na 5ª Jornada da
2ª Fase – TOP 10, do Campeonato Nacional, no dia 16 de janeiro, em Évora;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Clube de Rugby de São Miguel a Badajoz - atletas Sub10 e Sub 12
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas Sub10 e Sub 12 do CRSM para participarem
no Torneio de Badajoz, no dia 23 de janeiro, no Estádio La Granadilla, Badajoz;
Atribuição de apoio não financeiro ao Corta-Mato do Jardim de Infância da EB1 Teixeira
Pascoais, do Agrupamento de Escolas de Alvalade
65 alunos e 4 professores;
Apoio não financeiro sob a forma de apoio logístico à prova de Corta-Mato do Jardim de
Infância da EB1 Teixeira Pascoais, do Agrupamento de Escolas de Alvalade, no dia 3 de
fevereiro, EB1 Teixeira Pascoais;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Centro de Voleibol de Lisboa a Santo Tirso - seniores masculinos
Apoio com vista a transporte gratuito aos atletas do CVL para deslocações da equipa Sénior
Masculina, no âmbito da 2ª Fase do Campeonato Nacional da II Divisão, 2015/2016, no dia
13 de fevereiro, Santo Tirso;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Centro de Voleibol de Lisboa a S. Mamede de Infesta - seniores femininos
Proporcionar transporte gratuito aos atletas do CVL para deslocações da equipa Seniores
Feminina, no âmbito da 2ª Fase do Campeonato Nacional da II Divisão, 2015/2016, no dia 14
de fevereiro, em S. Mamede de Infesta;
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Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Centro de Voleibol de Lisboa a Espinho - seniores masculinos
Apoio no âmbito de transporte gratuito aos atletas do CVL para deslocações da equipa Sénior
Masculina, no âmbito da 2ª Fase do Campeonato Nacional da II Divisão, 2015/2016, no dia
27 de fevereiro, em Espinho;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Clube de Rugby de São Miguel a Coimbra - atletas Sub16
Apoio no âmbito de transporte gratuito aos atletas Sub16 do CRSM para participarem na 9ª
jornada da 2ª fase do Campeonato Nacional, no dia 28 de fevereiro, em Coimbra;
Atribuição de apoio não financeiro através de cedência do autocarro da Junta de
Freguesia ao Núcleo Cicloturista de Alvalade a Aveiro
Apoio no âmbito de transporte gratuito aos Membros e amigos do Núcleo Cicloturista de
Alvalade ao almoço já tradicional passeio a Aveiro, no dia 13 de março, em Aveiro;
Atribuição de apoio financeiro à secção de Atletismo do Centro Desportivo
Universitário de Lisboa
Apoio financeiro no montante de €2.500,00, (dois mil e quinhentos euros), no âmbito dos
encargos com a deslocação da equipa feminina e treinadores do Centro Desportivo
Universitário de Lisboa à Turquia, para poderem participar no 53º European Champion Clubs
Cup Cross Country;
Atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultura e Desportivo Estrelas de São João de
Brito
Apoio no montante de €600,00 (seiscentos euros) para aquisição de equipamento desportivo
homologado pela Federação Internacional de Natação Amadora (FINA), para utilização pelos
atletas do clube;
Atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultura e Desportivo Estrelas de São João de
Brito
Apoio no montante de €1.000,00 (mil euros), para aquisição de equipamento desportivo compra de 15 tatamis;
Atribuição de apoio financeiro ao Clube de Praticantes de Futebol 3F
Apoio financeiro no montante de 4.513,00€ (quatro mil, quinhentos e treze euros) para a
criação da Liga Interescolas de Futebol de Alvalade durante o ano letivo atual, 2015/2016,
dirigido às EB1 Santo António, EB1 Teixeira de Pascoais e EB1 São João de Brito;
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Atribuição de apoio não financeiro ao “Troféu Europeu Sub-18”
Apoio não financeiro sob a forma de serviço permanente de ambulâncias no Troféu Europeu
Sub-18, integrado no Campeonato Europeu de Juniores, evento desportivo juvenil de âmbito
europeu, que teve lugar na Freguesia de Alvalade e em espaços desportivos da zona da
grande Lisboa, entre 18 e 26 de março;
Atribuição de apoio financeiro ao Núcleo Cicloturista de Alvalade
Apoio financeiro no montante de €2.000,00 (dois mil euros) para aquisição de vestuário
desportivo para os membros do clube;
Atribuição de apoio financeiro aos Estrelas de São João de Brito
Atribuição de apoio financeiro no montante de €12.000,00 (doze mil euros) para
desenvolvimento da Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro ao Centro de Voleibol de Lisboa (CVL)
Atribuição de apoio financeiro no montante de €7.000,00 (sete mil euros), para
desenvolvimento da Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada
Apoio financeiro no montante de €17.000,00 (dezassete mil euros), para desenvolvimento da
Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro à União Desportiva Corvos XXI
Apoio financeiro no montante de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), para
desenvolvimento da Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro ao Clube Atlético de Alvalade
Apoio financeiro no montante de €8.000,00 (oito mil euros), para desenvolvimento da
Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro ao Clube de Rugby de São Miguel
Apoio financeiro no montante de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), para
desenvolvimento da Atividade Desportiva Regular 2016;
Atribuição de apoio financeiro ao Centro Desportivo Universitário de Lisboa
Apoio financeiro no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), para desenvolvimento da
Atividade Desportiva Regular 2016;
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Atribuição de apoio financeiro ao Clube de Judo da Lusófona
Apoio financeiro no montante de 2.000,00 (dois mil euros), para desenvolvimento da Atividade
Desportiva Regular 2016.
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6. Economia e Inovação
Gestão corrente dos Mercados de Alvalade Norte e de Alvalade Sul
Dinamização dos Mercados de Alvalade
Programa “Olhó Peixe Fresquinho”
Visitas ao Mercado de Alvalade Norte, realizadas no âmbito deste Programa, da
responsabilidade do MARE – Marine and Environmental Sciences Centre, FCUL, numa
primeira fase com crianças das escolas da Freguesia, e, posteriormente, com grupos de
adultos, constituindo um contributo na atração de novos públicos
.
Ação de Divulgação da Cavala e do Carapau
Realizada, em parceria com a CML e com a Docapesca, na manhã de sábado 27 de fevereiro,
que constou da realização de duas aulas de culinária onde foram confecionados pratos em
que o principal elemento foi a cavala e o carapau, frescos e enlatados.

Dinamização do comércio tradicional da Freguesia
Mercado de Natal
Realização da 2.ª edição do Mercado de Natal em Alvalade, com a participação de cinquenta
e quatro expositores, entre os dias 11 a 20 dezembro.

51

INFORMAÇÃO ESCRITA DA ATIVIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
1 de novembro de 2015 – 31 de março de 2016

7. Serviço de Higiene Urbana

16 de dezembro de 2015 - Auditoria interna de acompanhamento do processo de certificação
do Serviço de Higiene Urbana.
8 de janeiro de 2016 - Auditoria Externa de acompanhamento no âmbito da certificação do
Serviço de Higiene Urbana.
21 de janeiro de 2016 - Presença da equipa do Serviço de Higiene Urbana em reunião de
trabalho com a equipa de Lisboa de trabalho comunitário da Direção Geral de Reinserção e
Serviços Prisionais.
5 de março de 2016 - Monitorização/Fiscalização da Freguesia no âmbito da Higiene Urbana
e Ambiente;
12 de março de 2016 - Monitorização/Fiscalização da Freguesia no âmbito da Higiene Urbana
e Ambiente.

Nota: o reporte operacional das atividades do Serviço de Higiene Urbana consta dos anexos
à presente informação escrita.
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8. Serviço de Proteção Civil
11 dezembro de 2015 - Acompanhamento na intervenção/apoio do Regimento de
Sapadores Bombeiros (RSB) na colocação de luz para a época natalícia na Igreja de São
João de Brito.
12 e 13 de dezembro de 2015 - Acompanhamento das diligências de vistoria do RSB para o
evento Portugal em Festa.
21 de dezembro de 2015 - Acompanhamento do RSB na intervenção em escola do primeiro
ciclo.
1 de janeiro de 2016 - Acompanhamento de intervenção do RSB em incêndio numa
habitação.
5 de março de 2016 - Monitorização/Fiscalização da Freguesia no âmbito da Segurança e
Proteção Civil,
12 de março de 2016 - Monitorização/Fiscalização da Freguesia no âmbito da Segurança e
Proteção Civil e presença no exercício de teste ao Plano Local de Emergência da JF de
Arroios.
13 de março de 2016 - Reunião com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa sobre
o Plano Local de Emergência.
15 de março de 2016 - Apoio à 18ª Esquadra da PSP, policiamento de proximidade, na
impressão de panfletos com conselhos de segurança em postos de abastecimento de
combustível.
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9. Situação Financeira
Análise aos mapas de controlo orçamental no período de 1 de janeiro a 31 de março de 2016.

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

Quadro Resumo de Receitas
Receitas Correntes

Receitas

Previsto

Realizado

Execução %

01 Impostos Directos

65.487,32

20.815,41

31,79%

02 Impostos Indirectos

2.500,00

0,00

0,00%

0,00%

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades

575.730,93

144.151,05

25,04%

13,20%

05 Rendimentos de Propriedade

25.000,00

0,00

0,00%

0,00%

Arrecadadas %
1,91%

4.588.336,13

925.520,51

20,17%

84,74%

07 Venda de Bens e Serviços Correntes

9.296,27

1.656,00

17,81%

0,15%

08 Outras Receitas Correntes

1.352,64

0,00

0,00%

0,00%

5.267.703,29

1.092.142,97

20,73%

100,00%

Previsto

Realizado

Execução %

09 Venda de Bens de Investimento

0,00

0,00

0,00%

0,00%

10 T ransferência de Capital

0,00

0,00

0,00%

0,00%

11 Activos Financeiros

0,00

0,00

0,00%

0,00%

12 Passivos Financeiros

0,00

0,00

0,00%

0,00%

13 Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.626,97

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4.626,97

0,00

0,00%

0,00%

5.272.330,26

1.092.142,97

20,71%

100,00%

06 Transferências Correntes

Total das Receitas Correntes

4.944.615,85

Receitas Capital

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos
16 Saldo da Gerência Anterior
Total das Receitas Capital
Total das Receitas

Receitas
Arrecadadas %

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 84,74% do total da receita arrecadada;

- a Freguesia de Alvalade prevê arrecadar um montante de 5.272.330,26 euros, dos quais
arrecadou até ao momento 1.092.142,97 euros, que se distribuem principalmente pelo
capítulo acima mencionado.
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9.2. Despesa
A afetação da despesa distribui-se pelos diferentes capítulos da seguinte forma:

Quadro Resumo de Despesa
Despesas Correntes

Dotação Actual

Despesas
Pagas

Execução %

Despesas
Pagas %

01 Despesas com o Pessoal

2.460.921,48

478.697,25

19,45%

52,58%

02 Aquisição de Bens e Serviços

2.113.110,51

338.217,59

16,01%

37,15%

03 Juros e Outros Encargos

7.500,00

1.597,67

21,30%

0,18%

04 Transferências Correntes

237.200,00

45.144,90

19,03%

4,96%

06 Outras Despesas Correntes
Total das Despesas Correntes

125.883,86

1.400,16

1,11%

0,15%

4.944.615,85

865.057,57

17,49%

95,01%

5.267.703,29

Despesas Capital

Dotação Actual

Despesas
Pagas

Execução %

Despesas
Pagas %

327.714,41

45.388,69

13,85%

4,99%

08 Transferencias de Capital

0,00

0,00

0,00%

0,00%

09 Activos Financeiros

0,00

0,00

0,00%

0,00%

10 Passivos Financeiros

0,00

0,00

0,00%

0,00%

11 Outras Despesas de Capital

0,00

0,00

0,00%

0,00%

327.714,41

45.388,69

13,85%

4,99%

5.272.330,26

910.446,26

17,27%

100,00%

07 Aquisição de Bens de Capital

Total das Despesas de Capital
Total das Despesas

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 52,58% da despesa realizada, enquanto o capítulo “02 – Aquisição de Bens e
Serviços”, representou 37,15% das despesas realizadas até 31 de março de 2016. Os
restantes agrupamentos representam 10,28%;
- na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Alvalade
atingiu, em 31 de março de 2016, um volume de despesa de 910.446,26 euros do total das
despesas previstas;
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- a Freguesia de Alvalade prevê ainda para o ano de 2016 um orçamento de despesa de
5.272.330,26 euros, dos quais realizou 910.446,26 euros. Os pagamentos representam cerca
de 17,27% das despesas previstas para o período em análise.
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 encontrase distribuída por classificação orgânica:
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Despesas por classificação orgânica
Org.

Dotações
Corrigidas

Descrição

Despesas
Pagas

Execução

% Despesas
Pagas

01 Administração Autárquica

198.098,04

29.045,03

14,66%

3,19%

02 Administrativa - Serviços Gerais

846.698,57

176.487,30

20,84%

19,38%

1.294.669,68

210.634,03

16,27%

23,14%

04 Finanças

106.141,41

13.163,04

12,40%

1,45%

05 Cultura e Coletividades

517.075,17

68.724,64

13,29%

7,55%

06 Educação e Desporto

620.246,61

124.894,81

20,14%

13,72%

03 Espaço Público e Equipamentos

07 Higiene Urbana

1.078.790,21

192.412,18

17,84%

21,13%

Ação Social, Habitação, Saúde e
08
Igualdade

267.923,15

29.872,57

11,15%

3,28%

09 Economia e Inovação

345.687,42

65.212,66

18,86%

7,16%

5.275.330,26

910.446,26

17,26%

100,00%

TOTAL

Despesas por Orgânicas

Economia e Inovação;
7,16%

Administração Autárquica;
3,19%

Ação Social, Habitação,
Saúde e Igualdade; 3,28%
Administrativa - Serviços
Gerais; 19,38%
Higiene Urbana; 21,13%

Espaço Público e
Equipamentos; 23,14%
Educação e Desporto;
13,72%
Cultura e Coletividades;

Finanças; 1,45%

7,55%
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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 23,14%
da despesa realizada;
- a orgânica “07 – Higiene Urbana” representa 21,13% das despesas realizadas, enquanto a
orgânica “02 – Administrativa – Serviços Gerias” representa 19,38% do total das despesas;
. as orgânicas “Educação e Desporto” e “Cultura e Coletividades” representam 13,72% e
7,55% da despesa realizada respetivamente.

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 março de 2016 é de
162.674,55 euros, como podemos verificar através dos dados constantes do quadro seguinte:

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
Receitas
Saldo do Periodo
Anterior

0,00

Despesas
-

Correntes

1.073.120,81 >

865.057,57

Capital

0,00 <

45.388,69

Saldo Para o
Periodo Seguinte
Total

1.073.120,81

162.674,55
1.073.120,81
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III.

Anexos (Serviço de Higiene Urbana)
- Monitorização dos Objetivos de Qualidade e Processos 1º trimestre 2016;
- Relatório Operacional novembro 2015;
- Relatório Operacional dezembro 2015;
- Relatório Operacional janeiro 2016;
- Relatório Operacional fevereiro 2016;
- Relatório Operacional março 2016.
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