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1. 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 3 de dezembro, sendo a mesma referente ao período de 1 
de setembro a 31 de outubro. 

 

 

2. Atividades desenvolvidas 

2.1. Representações e/ou reuniões realizadas 

 

2.1.1. Administração autárquica 

 

 Quatro reuniões do executivo, duas das quais públicas, nos dias 21 de setembro 
e 19 de outubro; 

 
 Participação, por inerência, nas seguintes sessões: 

 
 Assembleia Municipal de Lisboa (AML) nos dias 8 e 15 de setembro e 

13, 20 e 27 de outubro; 
 

 Reuniões da 3.ª Comissão da AML (Comissão de Ordenamento do 
Território, Urbanismo, Reabilitação Urbana, Habitação e 
Desenvolvimento Local), nos dias 23 de setembro e 26 de outubro de 
2015; 
 

 Reuniões da 7.ª Comissão da AML (Comissão Permanente de Cultura, 
Educação, Juventude e Desporto), no dia 29 de setembro de 2015; 

 
 
 7 atendimentos ao público, nos dias 3 de setembro, 6 de outubro e 29 de 

outubro. 
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2.1.2. Representação geral 

 

 Presença no lançamento da primeira pedra da piscina do Campo Grande no dia 
2 de setembro; 

 
 Entrevista com o jornalista Samuel Alemão do jornal “O Corvo”, relativa ao 

Bairro S. João de Brito, no dia 11 de setembro; 
 
 Reunião com a direção do STML para discussão da proposta de Acordo 

Coletivo, no dia 16 de setembro; 
 
 Cerimónia de hastear de bandeira com novo brasão e comemoração do 

Aniversário da Freguesia com membros do executivo, funcionários e fregueses, 
no dia 22 de setembro; 
 

 Presença na sessão de receção aos estudantes sírios integrados na Plataforma 
de Assistência Académica de Emergência a Estudantes Sírios promovida pelo 
Dr. Jorge Sampaio, que decorreu na Universidade Lusófona, no dia 22 de 
setembro; 
 

 Presença na inauguração da Discussão Pública: “O que gostaria que fosse feito 
no mercado do Levante – Alvalade Sul” organizada pela JFA, no dia 29 de 
setembro; 
 

 Reunião com a EPAL, no âmbito da moção apresentada na Assembleia de 
Freguesia, relativa aos problemas relacionados com as obras de remodelação 
efetuadas pela EPAL, no dia 1 de outubro; 
 

 Presença na cerimónia solene de Comemorações do 105.º Aniversário da 
Implantação da República, na Praça do Município, no dia 5 de outubro; 
 

 Presença na Tertúlia “Discussão Pública: O que gostaria que fosse feito no 
mercado do Levante – Alvalade Sul” no Café do MM, do Teatro Maria Matos, 
com a presença do Vice-Presidente da CML Dr. Duarte Cordeiro, no dia 6 de 
outubro; 
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2.1.3. Representação temática 

 

 

Desporto 

 

 Reunião com a Bad Boys Futsal Club sobre a utilização do Polidesportivo da JF 
Alvalade (Teixeira de Pascoais) e acerca da sua candidatura ao RAAFA, no dia 2 
de setembro; 

 

 Reunião com ECCLx e Associação de Ciclismo de Lisboa (ACL) para a 
preparação do 1.º Encontro de Escolas de BTT de Alvalade, no dia 9 de 
setembro; 

 

 Reunião com a ACCD Estrelas São João de Brito para a preparação da época 
desportiva 2015/2016, de novas atividades desenvolvidas pelo clube, 
preparação do Projeto Curricular de Natação para o ano letivo 2015/2016 e 
sobre a sua candidatura ao Orçamento Participativo 2015/2016, no dia 14 de 
setembro;  

 

 Reunião com ECCLx para a preparação da 2.ª edição do Projeto Curricular de 
Ciclismo para o ano letivo 2015/2016, no dia 14 de setembro; 

 

 Participação no Passeio da Mobilidade, com destaque para a participação dos 
clubes na área do ciclismo da freguesia de alvalade, nomeadamente o Núcleo 
Cicloturista de Alvalade e a ECCLx, no dia 19 de setembro;  

 

 Participação no 1.º Encontro de Escolas de BTT organizado pela ECCLx e pela 
Associação de Ciclismo de Lisboa, no dia 20 de setembro; 

 

 Presença no jogo da 1.ª jornada do Clube Rugby São Miguel, no Parque Jogos 1.º 
de Maio – Inatel, com entrega das medalhas à equipa vencedora, igualmente 
ganhadora do Torneio Regional de Lisboa 2014/2015, no escalão de formação 
Sub 14 e do Beach Rugby 2015, no dia 3 de outubro; 

 

 Presença na reunião da Comissão Executiva das Olisipíadas, no Edifício Central 
da CML, no Campo Grande, Sala dos Concursos, para a preparação da edição 
2015/2016 desta iniciativa camarária, no dia 6 de outubro; 
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 Participação na 1.ª Reunião UIT Centro da 2.ª Edição das Olisipíadas, que teve 
lugar na JF Arroios, no dia 16 de outubro; 

 

Cultura e coletividades 

 
 Reunião no Templo Hindu – BAPS Swaminarayan Mandir, no dia 4 de 

setembro; 
 

 Presença no almoço Mistério do PAF Sénior - (A-dos-Cunhados / Torres 
Vedras) no dia 12 de setembro; 
 

 Presença no Passeio Mistério dos Briosos a Coimbra, no dia 13 de setembro; 
 

 Presença na sessão oficial de abertura da 3.ª edição da Cidade das Tradições, no 
Parque de Jogos 1º de Maio do INATEL, no dia 18 de setembro; 
 

 Presença no Passeio Mistério dos Briosos ao Fundão / Covilhã / Castelo Branco, 
no dia 20 de setembro; 
 

 Presença no almoço convívio do Espaço Sénior – início do ano letivo, no dia 30 
de setembro; 
 

 Presença na abertura do ano letivo dos BRIOSOS, no auditório da JFA, no dia 1 
de outubro; 

 
 Presença no convívio do Aniversário dos Briosos, no dia 1 de outubro; 
 
 Reunião com Dr. João Botelho do Museu Bordalo Pinheiro, no âmbito das 

Comemorações dos 100 anos do Museu, no dia 19 de outubro; 
 

 Reunião com a Venusmonti - Tuna Académica da Faculdade de Direito de 
Lisboa no âmbito da comemoração do seu 20.º aniversário, no dia 27 de 
outubro; 

 
 Presença na exposição "Quando Lisboa Treme – de 1755 à Cidade Resiliente" 

no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, no dia 31 de outubro. 
 

 

Educação 

 
 Preparação da 2.ª edição do Projeto Curricular de Ciclismo dirigido a todas 

as crianças do 1.º ciclo do Agrupamento de Escola de Alvalade, 
Agrupamento de Escola Rainha D. Leonor e Agrupamento de Escola Vergílio 
Ferreira, num total de 850 crianças, ao longo de setembro de 2015; 
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 Reunião com a Associação de Pais da Escola EB 2,3 Eugénio dos Santos, com 
a diretora do Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor, no dia 7 de 
setembro; 
 

 Reunião com a Associação de Pais da Escola Eugénio dos Santos acerca de 
obras de beneficiação da escola, no dia 7 de setembro; 
 

 Preparação da 2.ª edição do Projeto Curricular de Natação dirigido a todas 
as crianças dos Jardins de Infância da Rede Pública da JF Alvalade, num total 
de 220 crianças, ao longo de setembro de 2015; 
 

 Reunião com a coordenação da EB1 Bairro de São Miguel e com a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica do Bairro 
de São Miguel acerca de formas de apoio à comemoração do 60.º 
Aniversário deste estabelecimento de ensino, no dia 15 de setembro; 
 

 Reunião com Dr.ª Beatriz Silva, responsável pela Saúde Escolar no Centro de 
Saúde de Alvalade para debater formas de Apoio não Financeiro às 
atividades da Saúde Escolar dentro das escolas EB1 Santo António, EB1 
Teixeira de Pascoais e EB1 São João de Brito, no dia 18 de setembro; 
 

 Reunião com Filipa Carreira de Avelar Barbosa acerca do Projeto 
extracurricular WonderScience, no dia 23 de setembro; 
 

 Reunião com Rita de Carvalho Nunes acerca do Projeto extra-curricular 
NutriFun for kids, no dia 24 de setembro; 
 

 Reunião com responsável da piscina da ACCD Estrelas SJB e educadoras da 
EB1 Teixeira de Pascoais para o arranque do Projeto Curricular de Natação 
naquele JI, no dia 24 de setembro; 
 

 Presença no arranque da 2.ª edição do Projeto Curricular de Ciclismo com a 
participação das crianças da EB1 Teixeira de Pascoais, 2 de outubro; 
 

 Reunião com responsável da piscina da ACCD Estrelas SJB e as educadoras 
EB1 São João de Brito para o arranque do Projeto Curricular de Natação 
naquele JI, no dia 8 de outubro; 
 

 Presença no arranque da 2.ª edição do Projeto Curricular de Natação para 
os Jardins de Infância da rede pública da Freguesia de Alvalade, no dia 13 de 
outubro; 
 

 Preparação do Projeto Zonas de Despedida Segura, em parceria com o 
Pelouro da Mobilidade e com a Direção do Agrupamento de Escolas de 
Alvalade e a Associação dos Encarregados de Educação dos Alunos da EB1 
nº.101 e Jardim-de-infância de Alvalade, dirigido aos Encarregados de 
Educação das crianças inscritas na EB1 Teixeira de Pascoais, em setembro 
de 2015. 
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Segurança e Proteção Civil 

 

 Reunião com o Comandante da 3ª Companhia do RSB para análise de 
possível apoio a iniciativa do pelouro da Economia e Inovação, a 1 de 
setembro; 

 Reunião com a 18ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública para 
procedimentos de comunicação de grelhas de sarjetas, a 10 de setembro; 

 Acompanhamento da intervenção do Regimento Sapadores de Bombeiros 
em queda de pernada de árvore na Av. EUA em coordenação com o Serviço 
de Higiene Urbana, a 4 de outubro; 

 Monitorização dos efeitos da chuva com vento forte e acompanhamento das 
intervenções do Regimento Sapadores Bombeiros Segurança em 
coordenação com o Serviço de Higiene Urbana, a 17 de outubro. 

 Sinalização e acompanhamento da Polícia Municipal na colocação de 
barreiras em abatimento de calçada na Rua São João de Brito, a 20 de 
outubro; 

 Monitorização dos efeitos da chuva e intervenção em espaço público, a 26 
de outubro. 

 

Higiene Urbana 

 

 Reunião com o 3º Esquadrão de Cavalaria da Guarda Nacional Republicana 
– análise de diversos assuntos relacionados com a higiene urbana e os giros 
das patrulhas a cavalo no Campo Grande; a 22 de setembro. 

 

Ação Social, Habitação, Saúde e Igualdade 
 

 
 Reunião da Rede DLBC Lisboa com vista à análise da resposta da 2.ª fase de 

concurso para Seleção das Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) dada 
pela CCDR-LVT, no dia 3 de setembro; 

 
 Presença na apresentação do diagnóstico social da freguesia do Parque das 

Nações, no dia 3 de setembro; 
 

 Reunião com a Academia dos Patins para preparação de evento no âmbito do 
Dia Municipal da Igualdade (24 de outubro), no dia 3 setembro; 

 
 Reunião com a Becoming Aware, para análise de proposta de colaboração, no 

dia 8 de setembro; 
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 Reunião com a Gebalis no âmbito do "Projeto Kali" com o Dr. Sérgio Cintra, a 
Dra. Helena Correia e Carolina Luís, no dia 10 de setembro 

 
 Reunião com a H Sarah Trading, para análise de pedido de ocupação da via 

pública, no dia 10 de setembro; 
 

 Reunião com a Associação Casas de Beneficência São Vicente Paulo, para 
esclarecimentos acerca do RAAFA, no dia 11 de setembro; 
 

 Presença na 7.ª Edição da Gala do Beato, no dia 13 de setembro; 
 

 Reunião na CML – ação conjunta de voluntariado – Lisboa Limpa, limpeza de 
grafitis, no dia 15 setembro; 
 

 Presença na Assembleia Geral da Rede DLBC Lisboa, no dia 15 setembro; 
 

 Reunião com o grupo Kali e com o Centro Social e Paroquial do Campo 
Grande para apresentação de projeto de intervenção comunitária dirigida à 
população de etnia cigana, no dia 17 de setembro; 

 
 Reunião com o grupo informal constituído por duas assistentes sociais e uma 

pessoa da área da comunicação e cultura, denominado Kali e com o Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa para apresentação de projeto de 
intervenção comunitária dirigida à população de etnia cigana. O projeto e o 
grupo foram constituídos para apresentar a candidatura ao concurso PARTIS 
da Fundação Calouste Gulbenkian. O concurso PARTIS - Práticas Artísticas 
para Inclusão Social pretende apoiar projetos sociais destinados à integração 
social através das práticas artísticas, no dia 22 de setembro; 

 
 Reunião entre o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo - Lisboa 

(NPISA) e as juntas de freguesia para apresentação e balanço do trabalho 
efetuado até à data por este núcleo, no dia 22 de setembro; 

 
 Presença na Conferência da Associação Humanidades realizada no 

Auditório da Junta de Freguesia de Alvalade, no dia 22 de setembro; 

 Reunião interinstitucional no Bairro Fonsecas e Calçada com as seguintes 
entidades: Centro Social e Paroquial do Campo Grande, Polícia de Segurança 
Pública – Polícia de Proximidade, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, União 
das Cooperativas 25 de Abril e Unidade do Povo, Grupo Desportivo Fonsecas e 
Calçada e Companhia de Santa Teresa de Jesus com o objetivo de cada 
instituição apresentar a sua área de intervenção neste bairro e quais as 
necessidades prementes que cada instituição identifica neste contexto 
territorial, no dia 23 de setembro; 
 

 Reunião com o núcleo de voluntariado do Departamento de Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal de Lisboa para preparação da ação conjunta de 
voluntariado “Lisboa Mais Limpa”. Esta ação consiste na limpeza de tags e 
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graffitis existentes por toda a cidade, servindo também para sensibilizar a 
população para a necessidade de fortalecer e revitalizar o sentimento de 
pertença e respeito pelos espaços comuns, no dia 25 de setembro; 

 
 Presença na Sessão de Encerramento do Projeto Saber SER/Saber FAZER – 

Associação Humanidades (Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS) que tem como eixo prioritário a promoção do desenvolvimento social, 
pessoal e profissional de cidadãos desfavorecidos em situação de risco, no dia 
29 de setembro; 

 
 Presença na inauguração das instalações da Unidade UDIP Avenidas da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, no dia 30 de setembro; 
 

 Reunião com Centro Paroquial de Santa Joana Princesa para apresentação do 
mesmo e estudo de futuras parcerias, no dia 6 de outubro; 

 
 Reunião com a presidente do gabinete de responsabilidade social da 

Faculdade de Direito de Lisboa, para definir futuras parcerias na área do 
voluntariado, no dia 13 de outubro; 

 
 Reunião com a Cooperativa Milacessos, uma cooperativa de serviços e 

solidariedade social, sem fins lucrativos, com ação na área das acessibilidades, 
para analisar pedido de divulgação de candidatura ao orçamento participativo 
2015, com um projeto sobre promoção de acessibilidades, em conjunto com 
o Centro de Educação e Desenvolvimento António Aurélio Ferreira da Casa 
Pia de Lisboa, no dia 13 de outubro; 

 
 Reunião com Lions Clube de Lisboa – Alvalade e com o Centro Comercial de 

Alvalade para a preparação da 2.ª Edição da Saúde em Ação, programada para 
dia 21 de novembro. A Saúde em Ação é uma feira da saúde, com rastreios 
médicos, promovendo a importância da prevenção da doença e da adoção de 
um estilo de vida saudável, no dia 13 de outubro; 

 
 Reunião de orientadores de estágio de serviço social dos alunos da 

Universidade Lusófona de Lisboa. A equipa da ação social da Junta de 
Freguesia irá orientar um estágio entre novembro de 2015 a maio de 2016, 
no dia 14 de outubro; 

 
 Reunião CLAS Lx, onde foi resumido o ponto de situação do acolhimento de 

refugiados em Lisboa e a apresentação e discussão do programa municipal 
de acolhimento de refugiados na cidade de Lisboa, no dia 14 de outubro; 

 
 Presença no Prémio Nacional VIDArte – A Arte contra a Violência Doméstica, 

no Palácio Nacional da Ajuda, no dia 16 de outubro; 
 

 Reunião do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Alvalade, no 
dia 21 de outubro; 
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 Reunião com Carolina Kopf para a inclusão do rastreio de osteopatia no 
evento Saúde em Ação (21 de novembro), no dia 22 de outubro. 

 

Espaço Público, Equipamentos e Mobilidade 

 

 
 Visita à obra de reabilitação estrutural e da cobertura das instalações do Grupo 

Desportivo e Cultural Fonsecas e Calçada, no dia 14 de setembro; 
 

 Reunião com a EPAL, no âmbito da moção apresentada na Assembleia de 
Freguesia, relativa aos problemas relacionados com as obras de remodelação 
efetuadas pela EPAL, no dia 1 de outubro; 

 
 Reunião com Arq. Tiago Matos, no âmbito do Projeto do Pavilhão Municipal de 

Alvalade - Telheiras Sul, no dia 6 de outubro; 
 
 Visita à obra de melhoramento e instalação de Polo de Atendimento da JFA no 

Centro Cultural e Recreativo dos Coruchéus, no dia 22 de outubro; 
 
 Reunião com as empresas Perene e Lusifor no âmbito de acompanhamento dos 

trabalhos desenvolvidos na freguesia por estes dois fornecedores de serviços, 
no dia 26 de outubro; 

 

 Participação de elementos da Divisão de Espaço Público e Equipamentos na 
Formação de Regime Jurídico das Contraordenações para Agentes 
Fiscalizadores, de 12 a 16 do outubro; 

 

Economia e Inovação 

 
 

 Realização de reuniões com os serviços municipais interessados e outros, no 

sentido de verificar a possibilidade e oportunidade de transferir para o 

Mercado de Alvalade Norte o projeto “Vamos Todos ao Mercado”, no dia 10 de 

setembro;  

 

 Realização de reunião com as diversas entidades envolvidas no projeto “Cabaz 

do Peixe”, solicitada por representante da Câmara Municipal de Sesimbra com 

vista à apresentação do mesmo e à verificação da possibilidade de o 

implementar na zona geográfica sob gestão da Junta de Freguesia de Alvalade, 

no dia 23 de setembro; 

 

 Realização de reunião a pedido de representante do Centro Comercial de 

Alvalade com vista a propor uma parceria para recriar a Corrida das Profissões, 

no dia 15 de setembro; 
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 Realização de reuniões, internas e externas, com vista à definição e 

implementação dos Eventos de Natal, em particular o Mercado de Natal em 

Alvalade e a realização de Lojas Pop-Up (lojas de curta duração) no Mercado de 

Alvalade Norte, assim como, apresentação de sugestões relativas aos critérios 

de atribuição, termos e condições de participação e taxas a aplicar nessas 

iniciativas, nos dias 7 e 21 de outubro. 
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2.2. Principais programas/medidas politicas desenvolvidas 

 

Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     

Cultura e coletividades 

 Inauguração da exposição de bijutaria de autor “Só 

para raparigas irrequietas”, no átrio da Junta de 

Freguesia de Alvalade, no dia 2 de setembro; 

Realização do programa: Alvalade em Férias sénior; 

 Visita à Praia do Tamariz (manhã), almoço - 

Parede, Sintra-Alcabideche (tarde), no dia 7 de 

setembro; 

 Visita à Praia de Carcavelos (manhã), almoço – 

Parede, Museu da Eletricidade (tarde), no dia 8 de 

setembro; 

 Visita à Praia Tamariz (manhã), almoço – Parede, 

Mafra/Sobreiro (tarde), no dia 9 de setembro; 

 Visita à Praia Carcavelos (manhã), almoço – 

Parede, Lagoa Azul (tarde), no dia 10 de setembro; 

 Passeios Mistério nos dias 11, 13 e 20 de setembro. 

 Presença na sessão oficial de abertura da 3.ª edição 

da Cidade das Tradições, no Parque de Jogos 1º de 

Maio do INATEL, no dia 18 de setembro; 

 Peça de teatro “Rosa Azul” no auditório da Junta de 

Freguesia, dias 26 e 27 de setembro; 

 Exposição de fotografia FACE a FACE, de Raul 

Pinto, no átrio do edifício da Junta de Freguesia de 

Alvalade, no dia 30 de setembro; 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     
 Festa do início das atividades do Programa Briosos, 

no dia 1 de outubro; 

• Visita Guiada ao Museu de São Roque “De Roma Para 

Lisboa”, no dia 9 de outubro;  

 Concerto Carmina Burana, nos dias 9 e 10 de 

outubro, na Aula Magna, em comemoração do Dia 

Europeu da Doação e transplantação; 

• Visita a Bucelas- Festa do vinho e das vindimas-

Desfile etnográfico, passeios e visitas guiadas, no dia 

11 de outubro; 

• Sessão Cultural no auditório da sede sobre –

“Envelhecimento Saudável “Comunicar bem e comer 

melhor”, no dia 12 de outubro; 

• Sessão Cultural no auditório da sede – “Olha o Peixe 

fresquinho!”, no dia 19 de outubro; 

• Visita Guiada e mini passeio – Associação de 

Cozinheiros Profissionais de Portugal “Biblioteca 

Gastronómica”, no dia 21 de outubro; 

• Sessão Cultural no auditório da sede “Águas Termais 

e Geologia”, no dia 26 de outubro; 

• Visita Cultural Guiada – Hospital Santo António dos 
Capuchos, no dia 28 de outubro; 

 Visita Cultural Guiada – Convento do Grilo, no dia 
30 de setembro. 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     

Comunicação 

 

- Convite exposições sede:  

 Elaboração e divulgação convite exposição; 

- Programa Briosos: 

 Elaboração e divulgação do programa mensal Briosos; 

 Reportagem sobre o aniversário dos Briosos; 

- Aniversário JFA:  

 Reportagem fotográfica da celebração do aniversário 

- Site da Junta de Freguesia de Alvalade: 

 Definição de layout e estrutura do site; 

 Compilação de informação e redação de conteúdos 
para as diferentes temáticas; 

 Acompanhamento da colocação da informação no site 
e articulação com a informática para a colocação do 
site online; 

 Organização da campanha de lançamento do site; 

 - Divulgações: 

 Mercado Get Zen; 

 Condicionamentos de trânsito; 

 Fundo social de freguesia; 

 Primeira pedra – piscinas do Campo Grande; 

 Semana Europeia da Mobilidade – atividades de 19 
set.; 

 Teatro imersivo – 2.ª temporada; 

 Peça Rosa Azul – auditório sede JFA; 

 Torneio de PADEL; 

 Dia internacional da Erradicação da Pobreza; 

 Divulgação Dia Europeu da Doação e Transplantação 
2015 – Concerto Carmina Burana; 

 Aniversário da Junta; 

 Iniciativas do Programa Briosos; 

 Avisos à população; 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     
 - Ação conjunta de voluntariado para limpeza de graffitis nos 
parques infantis – 26 de setembro; 

- Discussão Pública: Requalificação do mercado de levante: 
Alvalade Sul (Visita técnica ao Teatro Maria Matos): 

 Envio do Layout dos flyers / cartazes / mupis para 
produção; 

 Montagem da Exposição Discussão Pública Mercado 
Levante; 

 Inauguração Exposição Discussão Pública Mercado 
Levante; 

 Organização da tertúlia de Discussão; 

 - Elaboração do Cartaz do Campo de Jogos da Teixeira de 
Pascoais. 

- Placa de identificação para a Biblioteca Chaves Caminha; 

- Desenvolvimento do Cartão de identificação para os 
funcionários da JFA; 

- Ação Social: 

 Criação do folheto: Atendimento Social de 
Proximidade; 

 Adaptação de cartazes e divulgação: Sessão 
informativa sobre poupança de água, energia e 
descontos sociais, pela DECO, dia 29 setembro; 

 Elaboração e divulgação de cartaz - Dia internacional 
da Erradicação da Pobreza – 17 outubro; 

- Desporto: 

 Elaboração e divulgação de cartaz Zonas de Despedida 
Segura – início a 21 de setembro; 

 Elaboração e divulgação de cartaz 1.º Encontro de 
Escolas de BTT – 20 de setembro; 

- Flyers e cartazes para os Projetos Curriculares da JFA; 

- Produção de estrutura para sinalética de obras; 

- Formulários JFA 

 Uniformização de formulários externos (pedidos de 
atestado, RAAFA e Ficha de Fornecedor) e internos 
(atendimento presidente, ficha de atendimento, 
reuniões presidente, modelo protocolo). 
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- Revista Alvalade: 

 Redação de conteúdos; 

 Elaboração do design e envio para a gráfica;  

- Mercado de Natal 2015  

 Preparação da 2.ª edição do Mercado de Natal de 
Alvalade. 

     

Jurídico 

Elaboração de peças procedimentais: 

• Concurso público relativo à empreitada para 
“reformulação e beneficiação para a requalificação do 
Complexo Desportivo Municipal São João de Brito”. 

• Concurso público relativo à empreitada para “corredor 
verde central – dinamização de espaços verdes – espaços no 
LNEC”. 

 

Impulso processual (decisão de contratar) dos seguintes 
procedimentos pré-contratuais: 

• Processo nº 22/AJ/JFA/15 - Aquisição de serviços de 
Seguro de Acidentes de Trabalho; 

• Processo nº 55/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de 
Recrutamento e Seleção de 26 trabalhadores para a Junta de 
Freguesia de Alvalade; 

• Processo nº 62/AJ/JFA/15 - Aquisição de serviços de 
Limpeza Geral e Desmatação e Podas nos logradouros 
fronteiros e traseiros do Bairro de Alvalade; 

• Processo nº 60/AJ/JFA/15 - Aquisição de 2 terabytes 
de alojamento na plataforma virtual Cloud para a Junta de 
Freguesia de Alvalade; 

• Processo nº 59/AJ/JFA/15 - Aquisição de Sistemas de 
Deteção de Intrusão e Prestação dos respetivos serviços de 
manutenção e assistência para a JFA; 

• Processo nº 64/AJ/JFA/15 - Locação de uma 
Varredoura Mecânica da classe de 2 m3 com motor a diesel. 
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Práticas de âmbito procedimental: 

a) Concurso Público, com publicidade internacional de 
“Manutenção e conservação dos espaços verdes e arvoredo 
em caldeira, sob gestão da Freguesia de Alvalade” - Processo 
nº 14/CPI/JFA/NCP/2014: 

• notificação dos três adjudicatários para procederem 
ao pagamento dos emolumentos devidos ao TC-Tribunal de 
Contas na sequência da concessão de visto prévios aos 
contratos n.ºs 28, 29 e 30/2015, 

• notificação do TC-Tribunal de Contas do efetivo 
pagamento dos emolumentos, por parte dos adjudicatários. 

b) Ajuste direto no âmbito do ACORDO-QUADRO DA AML 
para fornecimento de energia elétrica -  Proc. n.º 
11/AJ/JFA/2015: 

• elaboração da minuta de modificação contratual. 

c)  Ajuste Direto para aquisição de serviços de Seguro de 
Acidentes de Trabalho, Processo n.º 22/AJ/JFA/2015: 

• notificação do adjudicatário e verificação dos 
documentos de habilitação juntos por este; 

• aceitação dos documentos de habilitação e outorga da 
minuta do contrato. 

d) Concurso Público referente à “Empreitada de construção 
do Pavilhão Municipal de Alvalade”, Processo n.º 
21/AJ/JFA/2015:  

• análise dos documentos de habilitação submetidos na 
plataforma SaphetyGov, pelo adjudicatário;  

• análise jurídica ao pedido do adjudicatário quanto à 
solicitação de introdução de alterações à minuta do contrato 
e, consequente elaboração de informação com 
fundamentação para aceitação das mesmas através de 
informação para o efeito. 

 

Formalização Contratual dos seguintes procedimentos pré-
contratuais:  

• Processo n.º 11/AJ/JFA/2015 - Ajuste direto para a 
Fornecimento de energia elétrica para instalações da 
Freguesia de Alvalade, no âmbito do ACORDO QUADRO da 
AML – 1ª modificação contratual; 

• Processo nº 22/AJ/JFA/15 - Aquisição de serviços de 
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     Seguro de Acidentes de Trabalho; 

• Processo n.º 24/AJ/JFA - Concurso Público referente à 
“Empreitada de obras de Reabilitação Estrutural e da 
Cobertura das Instalações do Grupo Desportivo e Cultural 
Fonsecas e Calçada”,  

• Processo n.º 42/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços 
para funções equiparadas ás de Assistente Operacional; 

• Processo n.º 43/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços 
funções equiparadas às de Assistente Operacional; 

• Processo n.º 44/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços 
para funções equiparadas ás de Assistente Operacional; 

• Processo n.º 45/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços 
para funções equiparadas ás de Assistente Operacional; 

• Processo n.º 46/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços 
para funções equiparadas ás de Assistente Operacional; 

• Processo nº 47/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de 
Consultoria para Fiscalização no Âmbito da Execução do 
contrato de Empreitada de Construção do Pavilhão Municipal 
da Freguesia de Alvalade; 

• Processo n.º 52/AJ/JFA/15 -Aquisição de Serviços de 
ensino de pilates no Espaço Sénior da JFA; 

• Processo n.º 53/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de 
Formação Língua Inglesa no Espaço Sénior da JFA; 

• Processo nº 55/AJ/JFA/15 - Aquisição de Serviços de 
Recrutamento e Seleção de 26 trabalhadores para a Junta de 
Freguesia de Alvalade; 

• Processo nº 60/AJ/JFA/15 - Aquisição de 2 terabytes 
de alojamento na plataforma virtual cloud para a Junta de 
Freguesia de Alvalade; 

• Processo nº 62/AJ/JFA/15 - Aquisição de serviços de 
Limpeza Geral e Desmatação e Podas nos logradouros 
fronteiros e traseiros do Bairro de Alvalade; 

• Processo nº 64/AJ/JFA/15 - Locação de uma 
Varredoura Mecânica da classe de 2 m3 com motor a diesel; 

 

Práticas pós contratuais: 

• Concurso Público referente à “Empreitada de 
construção do Pavilhão Municipal de Alvalade”, Processo n.º 
21/AJ/JFA/2015 - Organização do processo para remessa ao 
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     TC-Tribunal de Contas para sujeição a visto prévio; 

• Ajuste direto no âmbito do ACORDO-QUADRO DA AML 
para fornecimento de energia elétrica - Processo n.º 
11/AJ/JFA/15 – contactos com o engenheiro responsável, 
tendentes à melhoria das condições de execução do contrato. 

 

Apoio administrativo em base documental – papel e ficheiro 
eletrónico - relativo aos procedimentos pré-contratuais 
elencados no ponto 2. 

 

Elaboração de propostas para sujeição à votação da JFALV: 

• ACORDO QUADRO da AML para fornecimento de 
energia elétrica à Freguesia de Alvalade, Proc. n.º 
11/AJ/JFA/2015 - ratificação da decisão de aprovação da 1.ª 
modificação contratual e da respetiva minuta do contrato; 

 

• Concurso Público referente à “Empreitada de 
construção do Pavilhão Municipal de Alvalade”, Processo n.º 
21/AJ/JFA/2015 - decisão de adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato; 

• Concurso Público referente à “Empreitada de 
construção do Pavilhão Municipal de Alvalade”, Processo n.º 
21/AJ/JFA/2015 - decisão de adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato; 

• Ajuste Direto para aquisição de serviços de Seguro de 
Acidentes de Trabalho, Processo n.º 22/AJ/JFA/2015 - 
elaboração e proposta para decisão de adjudicação e 
aprovação da minuta do contrato por parte do órgão 
executivo; 

• Processo nº 22/AJ/JFA/15 para aquisição de serviços 
de Seguro de Acidentes de Trabalho, decisão de contratar, 
aprovação das peças procedimentais e da respetiva 
repartição de encargos; 

• Processo nº 22/AJ/JFA/15 para aquisição de serviços 
de Seguro de Acidentes de Trabalho, adjudicação e aprovação 
minuta do contrato. 

 

Repartição de encargos (encargos plurianuais) ao abrigo da 
autorização genérica concedida pela Assembleia de 
Freguesia: 
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• Aquisição de serviços postais aos CTT-Correios de 
Portugal, S. A. 

• Aquisição da Revista “Questões atuais de Direito 
Local” à Editora Associação de Estudos de Direito Regional e 
Local. 

• Aquisição de serviços de gestão e eficiência energética 
de equipamentos e instalações da Freguesia de Alvalade. 

• Aquisição de sistemas de deteção de intrusão e prestação 
dos respetivos serviços de manutenção para a JFALV. 

• Aquisição de serviços de Seguro de Acidentes de Trabalho. 

• Locação de uma varredora mecânica da classe de 2 m3, com 
motor a diesel. 

• Aquisição de 2 terabytes de alojamento na plataforma 
virtual cloud para a JFALV. 

 

Registo dos contratos, sobretudo ADS’s-ajustes diretos 
simplificados, 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. 

  

 

   

Economia e Inovação 

Gestão corrente dos Mercados de Alvalade Norte e de 
Alvalade Sul: 

 

 Frequência de Ação de Formação “RAL - Gestão e 
Manutenção de Mercados e Feiras”, que adquiriu especial 
importância na sequência da entrada em vigor do D.L. n.º 
10/2015, assim como, contato com os serviços municipais 
no sentido de acompanhar a evolução do Regulamento 
Municipal decorrente do referido diploma; 

 Acompanhamento das diversas intervenções ocorridas 
nos Mercados, em particular da obra de substituição do 
sistema de iluminação do Mercado de Alvalade Norte; 

 Acompanhamento da Discussão Pública relativa ao 
Mercado de Alvalade Sul, nomeadamente da Exposição e 
Tertúlia realizadas no Teatro Maria Matos; 

 Articulação com o MARE, no âmbito do projeto “Olhó 
peixe fresquinho” das condições necessárias à 
concretização das visitas e ações a realizar no Mercado de 
Alvalade Norte. 
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Espaços Verdes 

 Gestão e elaboração de levantamento exaustivo do 
arvoredo em caldeira sob manutenção da Junta de 
Freguesia de Alvalade, com especial enfoque nas 
necessidades de remoção de cepos, novas plantações e 
problemas fitossanitários que poderão implicar o 
desmonte do exemplar. Este levantamento foi enviado 
para a Câmara Municipal de Lisboa, entidade com 
competência para os trabalhos acima elencados; 

 Preparação de Caderno de Encargos tendente à 
contratação de serviços de limpeza geral, desmatação e 
podas nos logradouros fronteiros e traseiros do Bairro de 
Alvalade, e acompanhamento dos trabalhos a partir de dia 
30 de setembro, data de assinatura do contrato; 

 Avaliação de sistema de gestão de rega centralizado, com 
vista à sua implementação na Alameda da Universidade e 
diminuição dos consumos de água; 

 Plantação de herbáceas, das quais se destaca a 
requalificação de canteiros junto à Biblioteca dos 
Coruchéus, no dia 2 de outubro, junto à Rua Bulhão Pato, 
no dia 27 de outubro; 

 Gestão corrente dos trabalhos de manutenção de zonas 
verdes sob gestão da Junta de Freguesia de Alvalade, 
tendo sido efetuados trabalhos de corte de relvados, 
remoção de infestantes, monda e sacha de canteiros, 
limpeza da zona de gravilha e recolha de lixos; 

 Fiscalização dos trabalhos realizados pelos prestadores de 
serviços de manutenção de espaços verdes; 

 Elaboração de peças tendentes ao lançamento de 
empreitada de requalificação dos pavimentos e mobiliário 
urbano no Parque José Gomes Ferreira; 

Trabalhos de manutenção de arvoredo, dos quais se 
destacam: 

• Poda de ramos em perigo de queda, de secos e alívio de 
copa no ajardinado do Largo Fernandes Costa, no dia 9 de 
setembro; 

• Poda de coabitação em plátanos na Rua Alferes Malheiro, no 
dia 14 de setembro; 

• Poda de coabitação em pinheiro na Rua Prof. Veiga Beirão, 
no dia 14 de setembro; 

• Poda de limpeza e coabitação na Rua Guilherme de Azevedo, 
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     n.º 5 e n.º 8, no dia 21 e 23 de setembro, respetivamente; 

• Desmonte de palmeira afetada com o escaravelho, no largo 
Frei Heitor Pinto junto à Rua São João de Brito, no dia 24 de 
setembro; 

• Desmonte de Populus Alba (choupo) na Rua Afonso Lopes 
Vieira, devido ao exemplar se encontrar a danificar a calçada, 
não permitindo a circulação pedonal em segurança na 
totalidade do passeio, no dia 8 de outubro; 

• Podas de coabitação na Rua Mem de Sá, no dia 13 de 
outubro; 

• Poda de coabitação na Rua Afonso Lopes Vieira, no dia 14 
de outubro; 

• Poda de secos, respiração e coabitação na Rua Branca Gonta 
Colaço, no dia 27 de outubro; 

• Poda de secos e coabitação na Rua Fernando Caldeira, no 
dia 28 de outubro; 

• Poda de secos e coabitação na Rua Alberto de Oliveira, no 
dia 28 de outubro; 

• Poda de secos e coabitação na Rua Antónia Pusich, no dia 29 
de outubro; 

 

Registo de 131 pedidos de intervenção em arvoredo, espaços 
verdes e sistemas de rega, e resolução de 80. 

 

  

 

   

Licenciamentos 

 

 Entrada de 42 processos de ocupação de espaço público e 
suportes publicitários – licenciamento zero, dos quais 2 
são referentes a comunicações prévias com prazo sujeitas 
a análise. 



 
 22/40 

 

Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     

 

 

 Verificação ou cálculo do valor de taxa de ocupação de 
espaço público e suportes publicitários para 42 processos 
de licenciamento zero e respetiva notificação ao 
requerente; 

 Formalização e análise do pedido de 1 processo de 
licenciamento de ocupação de espaço público, excluídos 
do âmbito do licenciamento zero. 

Segurança e Proteção 
Civil 

 Acompanhamento da intervenção do Regimento 
Sapadores de Bombeiros em queda de pernada de árvore 
na Av. EUA em coordenação com o Serviço de Higiene 
Urbana, no dia 4 de outubro; 

 Monitorização dos efeitos da chuva com vento forte e 
acompanhamento das intervenções do Regimento 
Sapadores Bombeiros Segurança em coordenação com o 
Serviço de Higiene Urbana, no dia 17 de outubro; 

 Sinalização e acompanhamento da Polícia Municipal na 
colocação de barreiras em abatimento de calçada na Rua 
São João de Brito, no dia 20 de outubro; 

 Monitorização dos efeitos da chuva e intervenção em 
espaço público, no dia 26 de outubro. 

     
Espaço Público, 
Equipamentos e 
Mobilidade 

 Conclusão do estudo diagnóstico dos parques infantis 
sob manutenção da Junta de Freguesia de Alvalade e 
início dos estudos prévios para dois, dos quatro 
espaços, que resultaram como prioritários, na 
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     avaliação realizada; 

 

 Elaboração das peças escritas e desenhadas, 
necessárias à elaboração de Caderno de Encargos, 
tendentes à contratação de empreitada de 
manutenção de espaço público, a qual inclui 
manutenção de pavimentos pedonais, mobiliário 
urbano e sinalização vertical e horizontal. 

 

Manutenção de lancis, calçada e outros pavimentos pedonais 
em vários arruamentos, nomeadamente: 

• Avenida do Brasil; 

• Rua Antero de Figueiredo com a Rua Pedro Ivo; 

• Rua Marquesa de Alorna; 

• Largo Frei Heitor Pinto; 

• Avenida Estados Unidos da América; 

• Rua Professor Veiga Beirão; 

• Azinhaga dos Barros; 

• Rua João Saraiva; 

• Praça Francisco de Morais; 

• Rua São João de Brito com a Av. Santa Jana Princesa; 

• Rua São João de Brito; 

• Rua Fernando Pessoa; 

• Rua Alfredo Cortês; 

• Avenida Almirante Gago Coutinho; 

• Rua Francisco Lourenço da Fonseca; 

• Rua Ricardo Jorge; 

• Rua Marquês do Soveral; 

• Rua Dr. Gama Barros; 

• Largo Cristóvão Aires; 

• Rua Rosália de Castro; 

• Rua das Murtas; 

• Rua Guilhermina Suggia; 

• Rua Reinaldo Ferreira; 
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• Rua Marquesa de Alorna com a Rua Augusto 
Palmeirim; 

• Rua Maria Amália Vaz de Carvalho; 

• Rua Marquesa de Alorna com a Av. Igreja; 

• Avenida Rio de Janeiro; 

• Rua Conde Ficalho com a Av. Dom Rodrigo da Cunha; 

• Rua Eduardo Noronha; 

• Campo Grande; 

• Avenida Frei Miguel Contreiras; 

• Rua Conde Sabugosa; 

• Rua Entrecampos; 

• Rua Frei Amador Arrais; 

• Rua Jorge Ferreira de Vasconcelos; 

• Rua Visconde de Seabra; 

• Rua Aprígio Mafra; 

• Rua Viana da Mota; 

• Avenida da Igreja; 

• Avenida de Roma com a Av. Brasil; 

• Rua Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo; 

 

Manutenção de sinalização vertical em vários arruamentos, 
nomeadamente: 

• Colocação de espelho no arruamento pedonal de 
ligação da Rua José Duro coma a Av. Rio de Janeiro; 

• Rua Dom Luís da Cunha; 

• Alameda da Universidade; 

• Rua Frei Manuel Cardoso; 

• Rua Conde Ficalho com a Rua Carlos Lobo d’Avila; 

• Rua Ricardo Jorge; 

• Rua Maria Amália Vaz de Carvalho; 

• Rua Infante Dom Pedro; 

• Rua Frei Tomé de Jesus; 

• Rua Professor Aníbal Bettencourt; 
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Manutenção de mobiliário urbano em vários arruamentos, 
nomeadamente: 

• Pilaretes na Avenida do Brasil; 

• Pilarete na Av. Egas Moniz; 

• Pilaretes na Alameda da Universidade; 

• Pilaretes da Az Galhardas; 

• Pilaretes na Av. Frei Miguel Contreiras; 

• Pilaretes na Av. Estados Unidos da América; 

• Pilaretes na Rua Teixeira de Pascoais; 

• Pilaretes na Rua Lopes Mendonça; 

• Pilarete amovível no acesso do Parque José Gomes 
Ferreira; 

• Pilarete na Rua Antero de Figueiredo; 

• Pilarete na Rua Fernando Pessoa; 

• Pilarete na Az. Barros; 

• Pilarete na Rua Tomás da Fonseca; 

• Pilarete na Av. Cinco de Outubro; 

 

 

 Manutenção de placas toponímicas, nomeadamente na 
Avenida Estados Unidos da América n.º 55. 

 

 Reparação de murete de contenção de terras na Av. 
Estados Unidos da América junto ao n.º 130; 

 

 Reabilitação das pedras de coroamento do murete do 
espaço ajardinado na Rua São João de Brito; 

 

 Monitorização das intervenções de reformulação da rede 
de abastecimento de água, obra da responsabilidade da 
EPAL, no que concerne à reposição de pavimentos, 
mobiliário urbano e manutenção de espaços verdes, a 
decorrer na freguesia; 
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 Fiscalização dos trabalhos realizados pelos vários 
prestadores de serviços de manutenção de espaço 
público; 

 

 Registo de 118 pedidos de intervenção em pavimentos 
pedonais, mobiliário urbano, sinalização e placas 
toponímicas, e resolução de 102. 

 

Execução de trabalhos de regularização de pavimentos 
pedonais danificados por raízes de arvoredo em caldeira, em 
vários arruamentos, por forma a melhorar as condições de 
mobilidade pedonal, nomeadamente: 

 

• Rua Francisco Lourenço da Fonseca; 

• Av. Dom Rodrigo da Cunha; 

• Rua António Ramalho com a Rua Silva e Albuquerque; 

• Rua Afonso Lopes Vieira. 

 

Resposta aos fregueses e encaminhamento para a entidade 
competente de várias reclamações/sugestões referentes a 
questões relacionadas com o estacionamento abusivo e 
mobilidade. 

Ação Social, Saúde, 
Igualdade e Habitação 

  Atendimentos a 5 fregueses para acompanhamento de 
situação social; 

 Acompanhamento à visita ao auditório por parte da 
Associação Humanidades, para preparação de atividade, 
no dia 3 de setembro; 

 Acompanhamento à visita ao auditório por parte da 
Fundação Raquel e Martin Sain, para preparação de 
atividade, no dia 4 de setembro; 

 Realização da ação de voluntariado conjunto “Lisboa 
mais Limpa”. Na Freguesia de Alvalade conseguimos 
limpar e eliminar tags de oitos painéis, dois escorregas e 
um corrimão, no Parque Infantil da Rua Pedro Ivo, no dia 
26 de setembro; 

 Sessão informativa realizada por uma jurista da DECO - 
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     Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor no 
Bairro Fonsecas e Calçada, sobre poupança de água e 
energia e descontos sociais, no dia 29 de setembro; 

 Visita domiciliária conjunta com a assistente social do 
Centro Social e Paroquial de São João de Brito a um 
freguês com o objetivo de verificar as condições 
habitacionais em que o mesmo se encontra, no dia 15 de 
outubro; 

 Comemoração do “Dia Internacional para a Erradicação 
da Pobreza”. Do programa do evento constaram um ciclo 
de palestras dividido em três áreas: “Apresentação do 
modelo integrado do Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo - Lisboa: virtualidades ao nível 
das respostas sociais”, painel sobre Literatura Financeira 
e “Conceito Microcrédito e Modalidades de 
Financiamento para lançamento de Micronegócios”, no 
dia 17 de outubro; 

 Comemoração do “Dia Municipal para a Igualdade” que 
ocorreu no dia 24 de outubro. A Junta de Freguesia de 
Alvalade associou-se a esta efeméride, promovendo no 
dia 23 de outubro o evento “+ Alvalade + Igualdade”, 
subordinado às temáticas “Igualdade de Género – 
Igualdade de Oportunidades” e “Diga Não à Violência no 
Namoro”, na Escola Secundária Rainha Dona Leonor 
(manhã) e na Escola Secundária Padre António Vieira 
(tarde). Com coorganização da Academia dos Patins e 
dirigida aos alunos dos 12 aos 18 anos destas duas 
escolas, realizaram-se exibições de Skate e Patins em 
linha num Half-Pipe; Workshops Skate, atuação de uma 
banda rock, Passatempo no qual os alunos compunham 
uma frase sobre “Não à Violência” com oferta de prémio 
aos vencedores de cada escola. No final houve Debate 
/Palestra moderado pelo Presidente da Junta de 
Freguesia de Alvalade, no dia 23 de outubro; 

 Doação de 41 litros de leite recolhidos no “Dia 
Internacional para a Erradicação da Pobreza” ao Centro 
Social da Legião da Boa Vontade de Lisboa, no dia 26 de 
outubro. 

 

     

Educação 

• Conclusão do serviço de limpezas anuais das escolas básicas 
da rede pública da Freguesia de Alvalade, no dia 9 de 
setembro; 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     • Arranque da 2.ª edição do Projeto Curricular de Ciclismo 
com a participação das turmas do 1.º ao 4.º ano da EB1 
Teixeira de Pascoais, no dia 28 de setembro; 
 
• Arranque da 2.ª edição do Projeto Curricular de Natação 
com a participação das salas amarela e laranja do JI da EB1 
Teixeira de Pascoais, no dia 12 de outubro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de aquisição de fruta para 
a comemoração do Dia Mundial da Alimentação para a 
atividade proposta pela equipa de Saúde Escolar do Centro de 
Saúde de Alvalade e desenvolvida pela coordenação da escola 
e a Associação de Pais da EB1 Santo António, no dia 16 de 
outubro; 
 
• Arranque do Projeto Zonas de Despedida Segura, dirigido 
aos Encarregados de Educação das crianças inscritas na EB1 
Teixeira de Pascoais, nos dias 21 a 25 de setembro; 

     

Desporto 

 • Apoio não Financeiro ao 1.º Encontro de Escolas de BTT 
organizado pela ECCLx e pela Associação de Ciclismo de 
Lisboa, em setembro de 2015; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Grupo Desportivo e Cultural 
Fonsecas e Calçada para deslocação da equipa sénior 
masculina a Ponte de Sôr, para participar no Campeonato 
Nacional de II Divisão Futsal Série E 2015/2016, com o 
Elétrico de Ponte de Sôr, no dia 26 de setembro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Centro de Voleibol de Lisboa 
para deslocação da equipa sénior masculina a Badajoz para 
participar no "Torneo Diputación Provincial de Badajoz 
Voleibol Elite Masculino 2015", no dia 27 de setembro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Centro de Voleibol de Lisboa 
para deslocação da equipa sénior feminina a Cáceres, para 
participar no "VIII Torneo Ibérico Mujeres", no dia 27 de 
setembro; 
 
• Apoio não financeiro sob a forma de cedência do Auditório 
da JF Alvalade à AACD Estrelas de São João de Brito para a 
apresentação da sua candidatura ao Orçamento Participativo 
2015/2016 n.º 67, para a requalificação da piscina do 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     Regimento de Sapadores de Bombeiros de Alvalade, no dia 9 
de outubro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Núcleo de Cicloturista de 
Alvalade para o Centro Geodésico de Portugal, em Vila de Rei, 
para o habitual convívio entre os seus associados, no dia 11 
de outubro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Centro de Voleibol de Lisboa 
para deslocação da equipa sénior feminina a Guimarães, para 
disputar a 1ª eliminatória da "Taça de Portugal 2015/2016" 
com o Vitória Sport Club, no dia 31 de outubro; 
 
• Apoio não Financeiro sob a forma de cedência do Autocarro 
de 50 lugares da JF Alvalade ao Centro de Voleibol de Lisboa 
para deslocação da equipa sénior masculina a Viana do 
Castelo, para disputar a 1ª eliminatória da "Taça de Portugal 
2015/2016" com o Voleibol Clube Viana-Casa Peixoto, no dia 
1 de novembro; 

     

Recursos Humanos 

 Realização de todos os procedimentos conducentes à 

abertura de um procedimento concursal comum para 

o provimento de 26 postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal da Freguesia de 

Alvalade; 

 Abertura do Procedimento concursal e receção das 

candidaturas,  

 Levantamento dos procedimentos necessários para 

aquisição de serviços de saúde, higiene e segurança no 

trabalho; 

 Análise e preparação para submissão aos órgãos 

competentes os 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;  

 Acompanhamento do processo implementação 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     SIADAP. 

Divisão Administrativa 

 Emissão de 309 atestados; 

 Notificação de 42 processos de licenciamento zero; 

 Emissão de 136 licenças de canídeos; 

 14 registos de canídeos efectuados;  

 Emissão de 46 certidões de eleitor; 

 Registo de 131 ocorrências através da plataforma de 
Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção (GOPI) 
disponível no portal “Na minha Rua”. 

 
Nº registos em sede de plataforma GOPI 131 

Nº solicitações DEPE: 253; 

Nº solicitações SHU: 53 

Nº solicitações Educação: 6 

Nº solicitações Desporto: 56; 

Nº solicitações Ação Social: 70 

 Uma reclamação efetuada no livro de reclamações da 
freguesia. 

• Apoio administrativo aos vários serviços da Junta; 

• Registo e encaminhamento de toda a correspondência 

JFA; 

• Gestão do email institucional; 

• Apoio logístico na organização do ato eleitoral de 5 de 

outubro; 

• Apoio ao atendimento jurídico aos fregueses; 

• Gestão das salas de reuniões, autocarro e auditório; 

• Inscrições em passeios e atividades várias; 

• Atendimento telefónico e presencial; 

• Apoio na receção das candidaturas ao Procedimento 

concursal comum. 

 

 

 

     

Sistemas de Informação 

• Assistência técnica aos vários serviços da JFA; 

• Acompanhamento da execução do contrato das 
impressoras; 
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Pelouros de intervenção Programas/medidas desenvolvidas 

     
• Apoio no processo de contratação de emails corporativos; 

• Restruturação dos acessos ao serviço por parte dos 
fornecedores da JFA, nomeadamente aumento do número de 
protocolos de segurança e extinção das atualizações 
automáticas; 

• Configuração de novas máquinas;  

• Apoio no processo contratação de disco virtual; 

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

• Apoio logístico no processo das eleições. 
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3. Situação Financeira 

 

Análise aos mapas de controlo orçamental no período de 1 de janeiro de 2015 a 30 
de setembro de 2015. 

 

3.1. Despesa 

 

01

02

03

04

06

07

08

09

10

11

4.812.458,59

Total das Despesas 9.906.758,15

0,00 0,00%

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

Activos Financeiros 0,00%0,00

2.904.722,55 29,32% 100,00%

Outras Despesas de Capital 0,00

7,02%7,15%

0,00%

Total das Despesas de Capital 2.853.575,91

0,00 0,00%

203.942,17

49,24%

Despesas                   

Pagas %

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

Despesas Capital Dotação Actual

Aquisição de Bens de Capital 2.853.575,91 203.942,17

Despesas 

Pagas
Execução %

7,15%

2.700.780,38

Despesas                   

Pagas %

Ano 2015 (30/09/2015)

Quadro Resumo de Despesa

Despesas 

Pagas
Execução %Despesas Correntes Dotação Actual

37,49%

3,27%

Total das Despesas Correntes 38,29%

25,39%

20,74%

70,87%

94.865,22

80.304,27

Juros e Outros Encargos 20.000,00 6.141,37 30,71%

65,85%Despesas com o Pessoal

Aquisição de Bens e Serviços

1.430.414,63

1.089.054,894.290.042,21

2.172.325,39

2,76%

0,21%

7.053.182,24

Outras Despesas Correntes

92,98%

113.310,80

457.503,84Transferências Correntes

7,02%

 

 

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, 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 49,24% da despesa realizada, enquanto o capítulo “02 – 
Aquisição de Bens e Serviços”, representou 37,49% das despesas realizadas até 30 
de setembro de 2015. Os restantes agrupamentos representam 13,27%. 

Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de 
Alvalade atingiu, em 30 de setembro de 2015, um volume de despesa de 
2.904.722,55 euros do total das despesas previstas. 

A Freguesia de Alvalade prevê para o ano de 2015 um orçamento de despesa de 
9.906.758,15 euros, dos quais realizou 2.904.722,55 euros. Os pagamentos 
representam cerca de 29,32% das despesas previstas para o período em análise. 
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Através do gráfico seguinte verifica-se mais uma vez que o agrupamento “Despesas 
com o Pessoal” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes. 

 

 

 

Na tabela seguinte verificam-se as despesas por classificação orgânica. 

 

Org. Descrição
Dotações 

Corrigidas

Despesas 

Pagas
Execução

% Despesas 

Pagas

01 Administração Autárquica 2.251.720,24 87.908,82 3,90% 3,03%

02 Administrativa - Serviços Gerais 1.514.030,82 582.671,02 38,48% 20,06%

03 Espaço Público e Equipamentos 2.709.879,77 548.283,70 20,23% 18,88%

04 Finanças 123.404,18 69.615,97 56,41% 2,40%

05 Cultura e Coletividades 485.956,85 326.278,20 67,14% 11,23%

06 Educação e Desporto 626.729,90 331.788,82 52,94% 11,42%

07 Higiene Urbana 1.394.331,15 685.770,79 49,18% 23,61%

08
Ação Social, Habitação, Saúde e 

Igualdade
438.816,88 75.736,18 17,26% 2,61%

09 Economia e Inovação 361.888,36 196.669,05 54,35% 6,77%

9.906.758,15 2.904.722,55 29,32% 100,00%TOTAL
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No que respeita à afetação das despesas pelas diferentes orgânicas aquela que 
representa maior peso nas despesas é a “07 – Higiene Urbana”, representando 
25,61% da despesa realizada. A orgânica “02 – Administrativa – Serviços Gerais” 
representa 20,06% das despesas realizadas, enquanto a orgânica “03 – Espaço 
Público e Equipamentos” representa 18,88% do total das despesas. As orgânicas 
“Educação e Desporto” e “Cultura e Coletividades” representam 11,42% e 11,23% da 
despesa realizada respetivamente. 
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3.2. Receita 

 

01

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

15

16

Execução %

65.487,32

1.816,59

75,87%

133,06%

Previsto

516.035,83

37,04%

Realizado

3.669.718,41

7.053.182,24

Total das Receitas 9.906.758,15

Receitas 

Arrecadadas %

Ano 2015 (30/09/2015)

Quadro Resumo de Receitas

Receitas Correntes

Total das Receitas Correntes

0,05%

11,14%

0,03%

86,73%

4.812.458,59 3.666.248,18 76,18% 99,91%

1.189,13

Impostos Directos

3.182.791,39

5.322,20

157,80%

0,00%

79,19%

2,38%

Transferências Correntes

1,78%

1.014,48

Receitas 

Arrecadadas %

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

0,15%

0,03%Outras Receitas Correntes

50.000,00

4.194.921,19

4.000,00

500,00

Venda de Bens e Serviços Correntes

202,90%

408.627,07

41.500,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades

Impostos Indirectos 5.501,57

Rendimentos de Propriedade

0,00%

Outras Receitas de Capital 0,00

Realizado Execução %

Activos Financeiros 0,00

Receitas Capital Previsto

0,00 0,00% 0,00%

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

100,00%

Total das Receitas Capital 5.094.299,56

0,00 0,00%

0,09%

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

3.470,23 0,00%

3.470,23 173,51% 0,09%

Saldo da Gerência Anterior 5.092.299,56 0,00 0,00% 0,00%

Reposições não Abatidas nos Pagamentos 2.000,00

0,00%

 

 

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível 
constatar que o capítulo “06 – Transferências Correntes” é aquele em que a 
autarquia arrecadou a quantia mais elevada. 

O capítulo “06 – Transferências Correntes”, por si só, representa 86,73% do total da 
receita arrecadada. 

A Freguesia de Alvalade prevê arrecadar um montante de 9.906.758,15 euros, dos 
quais arrecadou até ao momento 3,669,718,41 euros, que se distribuem 
principalmente pelo capítulo acima mencionado. 

 

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo “06 – Transferências Correntes” foi 
aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas, o que vai de 
encontro à previsão inicial.  
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3.3. 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 30 de 
setembro de 2015 é de 8.762.017,97 euros. 

 

Receitas Despesas

Saldo do Periodo 

Anterior
5.092.299,56 -

Correntes 3.666.248,18 > 2.700.780,38

Capital 3.470,23 < 203.942,17

Saldo Para o 

Periodo Seguinte
- 5.857.295,42

Total 8.762.017,97 8.762.017,97

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
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4. Anexos 


