Diretora: Rute Lima

Dezembro, 2018 | n.º 292 | ano XXVII | mensal | distribuição gratuita
www.jf-olivais.pt | jornal@jf-olivais.pt | 218 540 690

05

30 anos Corrida
São Silvestre dos Olivais

Mais de 1500 participantes na 30ª Edição da corrida
S.Silvestre mais antiga da cidade Lisboa.

Agentes Locais

06 da Freguesia de Olivais

30 pessoas receberem certiﬁcado de formação proﬁssional
para intervenção em primeiros socorros, extinção de
pequenos incêndios e suporte básico de vida.

Projeto

06 Radar

População na cidade de Lisboa com mais de 65 anos que viva
em isolamento ou solidão vai ser identiﬁcado.

nas Escolas

Festas
> PÁG. 04

Plano dos Olivais
para Igualdade e
Não Discriminação > PÁG. 04

Regularização
dos vínculos precários > PÁG. 03

Renovação
do Rótulo Europeu
de Responsabilidade
Social > PÁG. 03

Almoço Natal
Sénior > PÁG. 06
Reunião Junta de Freguesia
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção
do público terá lugar a 25 de Janeiro pelas
19h00, mediante inscrição prévia
(até 48 horas de antecedência).

Olivais concluiu o processo
de regularização dos vínculos precários

EXECUTIVO:
Rute Soﬁa Florêncio Lima

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
Pelouros: Dinamização e Recursos,
Planeamento e Ambiente Urbano

A Junta de Freguesia de Olivais ﬁnalizou no mês de
dezembro o processo de regularização dos vínculos
precários.

Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

“Orgulhamo-nos de termos estado na linha
da frente das entidades que se anteciparam e tomaram a dianteira neste
processo de regularização dos vínculos
precários, porque consideramos que a estabilidade e a digniﬁcação da vida laboral das pessoas
tem de ser uma prioridade”, começa por aﬁrmar a
Presidente Rute Lima a propósito desta matéria.

Duarte Albuquerque Carreira

Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Desporto e Juventude,
Associativismo, Práticas
de Empregabilidade, Comunicação
e Imagem
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: duarte.carreira@jf-olivais.pt

Anabela Pereira da Silva

Secretário
Pelouro: Educação
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: anabela.silva@jf-olivais.pt

José Ricardo Silva

Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património,
Segurança e Proteção Civil
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: jose.ricardo@jf-olivais.pt

Ana Catarina de Jesus Crista

Fernando Amadeu ALves Pinto

Cátia Patrícia Pinto Rosas

Pelouros: Cultura, Economia local e
Licenciamento

Pelouros: Intervenção Social

Pelouros: Igualdade e Políticas de
Sustentabilidade,

Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Atendimento por marcação prévia.
E-mail: fernando.pinto@jf-olivais.pt

Atendimento por marcação prévia.
E-mail: catia.rosas@jf-olivais.pt
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A Junta de Freguesia de Olivais está de
novo de parabéns!
No dia 14 de novembro de 2016, fomos a primeira
Junta em Portugal a receber o Rótulo Europeu da
Responsabilidade Social, pelo Centro Europeu de
Empresas de Serviços de Interesse Geral (CEEP),
tendo o projeto "Olivais em Férias" sido reconhecido como exemplo de uma boa prática social.
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“Os prestadores de serviços contratados efetivamente cumpriram as tarefas para as quais foram

“A nossa preocupação neste momento relaciona-se com os compromissos que estamos a assumir para com estes novos contratos por tempo
indeterminado, nomeadamente em termos de
custos com os descontos, contribuições, seguros,

subsistemas de saúde… temos de ter bem presente
que não está prevista qualquer contribuição da
administração central para a regularização dos
vínculos precários quanto ao reforço de verbas, por
isso é a JFO que assume que para o desenvolvimento da sua missão pública precisa de um quadro de
pessoal com X pessoas e encontra na sua gestão
orçamental formas de tornar isso possível, fazendo
os sacrifícios necessários”, remata a Presidente
Rute Lima.

Renovação
do Rótulo Europeu
de Responsabilidade Social

DESEJAMOS FELIZ ANO NOVO

Diretora: Rute Lima
Diretor de arte: NOTESTUDIO.pt
Redação: Junta de Freguesia de Olivais
Paginação: NOTESTUDIO.pt
Fotograﬁa: Carlos Carvalho

No âmbito do processo de reforma administrativa da
cidade, a JFO viu-se obrigada a contratar um vasto
conjunto de pessoas para dar cumprimento às suas
novas competências, tendo em conta que não
recebeu funcionários da Câmara Municipal de Lisboa
em número suﬁciente para suprir as necessidades.

contratados e tínhamos a noção perfeita de que
não tínhamos possibilidade legal de regularizar as
suas situações”, prossegue a Presidente. “O
PREVPAP [Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração
Pública] veio em boa hora dar-nos essa possibilidade de regularização, algo que foi muito bem-vindo para as duas partes, pessoas contratadas e
Junta de Freguesia. Temos o processo muito adiantado, depois de toda a fase de entrevistas, devidamente valorizadas pelos critérios de seleção rigorosos que colocámos. Não se tratou apenas de uma
revisão curricular, pautámo-nos pelos princípios de
recrutamento que estão em uso na administração
pública e, em consequência, foram processos que
ainda demoraram alguns meses”.

Por motivos de clareza ou de espaço, reservamos o direito
de selecionar os temas e publicar só o que considerarmos
de interesse coletivo.

Com grande empenho, em matéria de responsabilidade social, ao longo dos últimos anos, a JFO
continuou a desenvolver toda a sua atividade e
projetos, em conformidade com as priori-dades da
Agenda Internacional, designadamente: investimentos locais e tecnológicos, inte-gração de populações carenciadas e maior apoio no ingresso no
mercado de trabalho.
Por todo este trabalho desenvolvido, o CEEP
renovou em 2018, o Rótulo da Responsabilidade
Social, constituindo esta renovação um elevado
reconhecimento de que a nossa junta tem preocupações de cariz social para com os seus
trabalhadores, parceiros e comunidade local.
A Presidente Rute Lima, acompanhada pela Vogal da
Educação, Anabela Silva, deslocou-se a Estocolmo
para receber a renovação deste Rótulo Europeu, o

qual premeia a qualidade dos serviços públicos em
matéria de responsabilidade social interna e externa,
prestados por organismo público, bem como as boas
práticas também ao nível da educação.
Este ano o destaque de boa prática social foi para a
"Confeção de alimentação biológica servi-da nos
refeitórios das Escolas da Freguesia de Olivais".
“As áreas educativas são, para mim e em absoluto,
a grande prioridade da Junta de Freguesia desde o
meu primeiro mandato. Acreditamos que é na
Educação e na Cultura que se fundam os pilares das
sociedades mais evoluídas e progressistas. É essa a
nossa aposta. Uma aposta que, de ano para ano,
nos tem a todos presenteado com frutos positivos
para um futuro que se deseja mais justo, equilibrado, são e feliz A JFO tem à sua responsabilidade a
tutoria de 1700 crianças, seja no âmbito das
atividades que desenvolve, seja na gestão direta
dos sete refeitó-rios do 1º ciclo do ensino básico.
No fundo é para todas elas e respetivas famílias
que traba-lhamos incansavelmente todos os dias
desta missão” refere Rute Lima.
“Somos um exemplo de governação local
passível de replicação nacional de aposta na

alimentação saudável e sustentável que, tendo
deixado de recorrer ao outsorcing, assumimos a

gestão dos nossos sete refeitórios em pleno e de
forma inovadora.”
Com o conhecimento que temos de que é nas
idades mais precoces, em especial ao nível dos
Jardins de Infância e primeiro ciclo, em que a
transmissão de valores e posturas sociais são
melhor assimiladas, não podíamos deixar de
priorizar e canalizar grande parte do investi-mento para esta área. As comunidades, populações- e a nossa freguesia tem uma dimensão
territorial densa (54 mil habitantes /11 km2 )
devem regenerar-se, progredir e educar-se de
forma geracional, tanto por questões sociológicas como de sustentabilidade dos próprios
territórios. “O poder local desempenha aqui um
papel determinante, na medida em que pode e
deve conduzir mentalidades e formas de vida”.
“A JFO tem assento nesta Comissão, como
entidade cuja prática deve ser seguida e tida
como exemplo de excelência para todo o país.
Passados dois anos sobre o inicio deste projeto, sentimo-nos muito orgulhosos do seu
sucesso e reconhecimento público, ao ponto de
o vermos replicado noutros distritos, de uma
forma abrangente e conhecimento nacional e
devemos continuar a ser o exemplo a seguir “
aﬁrma Rute Lima.
notícias
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Plano dos Olivais
para Igualdade e Não Discriminação
aprovado em Assembleia de Freguesia
O plano para a Igualdade e Não Discriminação
(PLIND 2018-2021) da Junta de Freguesia de
Olivais é um documento estruturante que visa
contribuir para combater as desigualdades,
promover a coesão social e uma sociedade mais
inclusiva, na qual os direitos dos cidadãos sejam
respeitados na sua plenitude, através da
deﬁnição de medidas prioritárias a implementar
no território, envolvendo as organizações locais e
os munícipes .
A JFO reconhece a igualdade e a não discriminação
como condição para a construção de um futuro
sustentável para os Olivais, enquanto freguesia que
realiza os direitos humanos e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável que assegura plenamente a participação de todas e todos.
A eliminação de estereótipos é assumida como
matéria relevante deste Plano, visto os mesmos
estarem na origem de discriminações várias

nomeadamente em razão do sexo, etnia, idade que
tendem a perpetuar-se e que impedem a igualdade
substantiva que deve.
Para Cátia Rosas que detém os Pelouros - Igualdade
e Políticas de Sustentabilidade “este tem sido um
processo colaborativo, que envolveu entidades da
freguesia previamente ao período de consulta
pública, de forma a garantir que a versão para
consulta pública já incluía um Plano no qual as
entidades participantes se reviam, com as especiﬁcidades do território. No período de consulta
pública recebemos contactos de entidades de fora
da freguesia com interesse em conhecer o Plano
(nomeadamente CIG, CITE, Plataforma Portuguesa
para os Direitos das Mulheres, ANIMAR, Women in
Business), algumas das quais ﬁzeram mesmo
questão de participar na sessão pública. Este é
provavelmente o primeiro Plano para a Igualdade e
Não Discriminação a ser implementado ao nível de
uma Junta de Freguesia”.

“Uma visão feminina sobre as naturais diferenças da
humanidade, impele-nos a projetar um mundo e uma
sociedade inclusiva, equitativa igualitária e humanista, em obediência ao pressuposto de uma identidade
livre, digna, igual, plena de direitos e garantias. Raça,
cor, sexo, religião, língua cor política, condição física
ou de nascimento são meras condições sine qua non
o mundo não pula nem avança. No âmago desta
consciência e em paralelo ao exercício prático que a
cada dia se executa desde há 5 anos a esta parte, a
Junta de Freguesia de Olivais, passou a escrito o seu
Plano de Igualdade e Não Descriminação” aﬁrmou a
Presidente Rute Lima.
A sessão de abertura, foi presidida pela Presidente
da Junta de Freguesias de Olivais, Rute Lima e pela
Presidente da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, Teresa Fragoso. Todos os
membros do Executivo da JFO estiveram presentes
na cerimónia, bem como todas as entidades parceiras contribuidoras para o PLIND.

30 anos Corrida São Silvestre dos Olivais
No passado dia 30 de dezembro a Freguesia de
Olivais despediu-se do ano 2018 com a emblemática
corrida de São Silvestre, a mais antiga de Lisboa.
Com um tempo de 32.02 minutos o vencedor da 30ª
edição foi Filipe Fialho do Sport Lisboa e Benﬁca.
Beatriz Sanguino, do Ingleses Futebol Clube, arrecadou a 1 ª posição, no escalão feminino, terminado a
prova em 40.45 minutos.
A corrida de São Silvestre dos Olivais tem uma
periodicidade anual e assume como principal
objetivo a promoção do desporto, em particular
do atletismo, junto dos moradores da Freguesia e
de toda a cidade de Lisboa. A emblemática e
antiga corrida S. Silvestre dos Olivais é organizada pela Junta de Freguesia, em parceria com um

dos maiores clubes de atletismo do país, os Ingleses Futebol Clube, estando a organização técnica a cargo da We Run e contou com mais de 1500
participantes.
A corrida (10km) e caminhada (5km) São Silvestre
dos Olivais atrai milhares de pessoas, entre atletas
nacionais e internacionais, populares e ainda ﬁguras públicas como músicos, jornalistas, árbitros e
atletas de outras modalidades que têm participado
nas diversas edições). Este ano houve uma novidade a Mini S. Silvestre dos Olivais (sensivelmente
1km), direcionada para crianças e jovens.

Duarte Carreira, Vogal com o pelouro do Desporto,
refere “que o evento é cada vez mais atrativo
para a população, tanto para quem corre, como
para quem caminha, como para quem assiste à passagem dos atletas; este ano, a nova aposta numa corrida também para os mais pequenos (a mini São Silvestre dos Olivais) foi mais um fator de crescimento e
maior abrangência da prova. Estamos muito satisfeitos”, conclui.

João Manuel Junqueira, atleta Olímpico foi este ano
o Patrono daquela que é a mais antiga corrida S. Silvestre de Lisboa.

Ingleses organizam
o 35.º Grande Prémio
“Cândido de Oliveira”

Escolas dos Olivais
festejam o Natal
Honrando uma tradição já com alguns anos, as crianças das escolas dos Olivais
puderam passar uma noite na sua escola, com muitos jogos e atividades.

Comemorando o seu 46.º aniversário, Os Ingleses FC organizaram o 35.º Grande Prémio de Atletismo “Cândido de Oliveira”
no dia 25 de novembro, com o apoio da Junta de Freguesia de Olivais.

Como é habitual nesta altura do ano, as escolas dos
Olivais organizam as suas Festas de Natal para viver
a quadra e encerrar o primeiro período de ano letivo.

A prova contou com cerca de 500 atletas inscritos,
representando quase três dezenas de clubes da
Grande Lisboa e todos os escalões desde os mais
novos aos menos jovens.

“Sempre que chega esta época, em parceria com as
escolas, quer ao nível das AEC [Atividades de
Enriquecimento Curricular], quer da CAF [Componente de Apoio à Família], ou seja, com os professores e os monitores, organizamos sempre uma
festa para as crianças, com o apoio das associações
de pais”, conﬁrma Anabela Silva, Vogal com o pelouro da Educação da Junta de Freguesia de Olivais.
Aproveitando as férias do Natal todas as nossas
crianças das escolas básicas dos Olivais passaram
4
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pela Feira do Livro Mbooks instalada junto do
Spacio Shopping, no âmbito da AAAF/CAF.
Com o objetivo de despertar e incentivar as
crianças para a prática da leitura, esta
atividade leva as crianças ao imaginário,
contribui assim para que as crianças ganhem
autonomia e maior facilidade na aquisição de
outros conhecimentos.
“É sempre um momento especial e que acarinhamos bastante”, refere Anabela Silva. “Aproveito
para desejar Boas Festas e um ano de 2019 cheio
de coisas boas e muita vontade de aprender a
todos os alunos das escolas dos Olivais”.

“organizamos sempre uma festa

para as crianças, com o apoio
das associações de pais”

Participaram vários atletas proﬁssionais, atletas
invisuais (pela Associação Jorge Pina) e ainda José
Ribeiro, atleta com Síndrome de Down detentor de
várias medalhas.
Após o percurso de 6 Km, coube a entrega de
medalhas aos primeiros classiﬁcados e troféus às
respetivas equipas. Estas distinções foram

entregues pela Presidente Rute Lima, pelos Vogal
Duarte Carreira, Anabela Silva, Cátia Rosas e pelo
Presidente dos Ingleses Futebol Clube, Américo Brito.
“É uma mítica prova de atletismo organizada por
um clube de referência da nossa Freguesia, que

alcançou já uma magnitude de nível
nacional”, refere o Vogal do Desporto, Duarte

Carreira. “Os Ingleses têm atletas internacionais a
representar o nosso País além-fronteiras, com uma
fortíssima aposta na formação e um trabalho magníﬁco. Organizam todos os anos a Prova Cândido
de Oliveira, que reúne sempre centenas de atletas

a correr pelas ruas dos Olivais. É uma grande prova
de vida!”. Acrescenta que “é bom os clubes
sentirem que a autarquia está presente e que
apoia as suas iniciativas”, reiterando: “É com todo
o gosto que estamos presentes nestes eventos”.
No plano desportivo, o vencedor da classiﬁcação
geral, no setor masculino, foi David Tavares , do
Novas Luzes, setor feminino Sara Batista, do CDUL.
Quanto à classiﬁcação por equipas, o primeiro
lugar foi atribuído ao Grupo Desportivo Vale de
Figueira , seguidos do CDUL e Ingleses.
notícias
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Plano dos Olivais
para Igualdade e Não Discriminação
aprovado em Assembleia de Freguesia
O plano para a Igualdade e Não Discriminação
(PLIND 2018-2021) da Junta de Freguesia de
Olivais é um documento estruturante que visa
contribuir para combater as desigualdades,
promover a coesão social e uma sociedade mais
inclusiva, na qual os direitos dos cidadãos sejam
respeitados na sua plenitude, através da
deﬁnição de medidas prioritárias a implementar
no território, envolvendo as organizações locais e
os munícipes .
A JFO reconhece a igualdade e a não discriminação
como condição para a construção de um futuro
sustentável para os Olivais, enquanto freguesia que
realiza os direitos humanos e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável que assegura plenamente a participação de todas e todos.
A eliminação de estereótipos é assumida como
matéria relevante deste Plano, visto os mesmos
estarem na origem de discriminações várias

nomeadamente em razão do sexo, etnia, idade que
tendem a perpetuar-se e que impedem a igualdade
substantiva que deve.
Para Cátia Rosas que detém os Pelouros - Igualdade
e Políticas de Sustentabilidade “este tem sido um
processo colaborativo, que envolveu entidades da
freguesia previamente ao período de consulta
pública, de forma a garantir que a versão para
consulta pública já incluía um Plano no qual as
entidades participantes se reviam, com as especiﬁcidades do território. No período de consulta
pública recebemos contactos de entidades de fora
da freguesia com interesse em conhecer o Plano
(nomeadamente CIG, CITE, Plataforma Portuguesa
para os Direitos das Mulheres, ANIMAR, Women in
Business), algumas das quais ﬁzeram mesmo
questão de participar na sessão pública. Este é
provavelmente o primeiro Plano para a Igualdade e
Não Discriminação a ser implementado ao nível de
uma Junta de Freguesia”.

“Uma visão feminina sobre as naturais diferenças da
humanidade, impele-nos a projetar um mundo e uma
sociedade inclusiva, equitativa igualitária e humanista, em obediência ao pressuposto de uma identidade
livre, digna, igual, plena de direitos e garantias. Raça,
cor, sexo, religião, língua cor política, condição física
ou de nascimento são meras condições sine qua non
o mundo não pula nem avança. No âmago desta
consciência e em paralelo ao exercício prático que a
cada dia se executa desde há 5 anos a esta parte, a
Junta de Freguesia de Olivais, passou a escrito o seu
Plano de Igualdade e Não Descriminação” aﬁrmou a
Presidente Rute Lima.
A sessão de abertura, foi presidida pela Presidente
da Junta de Freguesias de Olivais, Rute Lima e pela
Presidente da Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género, Teresa Fragoso. Todos os
membros do Executivo da JFO estiveram presentes
na cerimónia, bem como todas as entidades parceiras contribuidoras para o PLIND.

30 anos Corrida São Silvestre dos Olivais
No passado dia 30 de dezembro a Freguesia de
Olivais despediu-se do ano 2018 com a emblemática
corrida de São Silvestre, a mais antiga de Lisboa.
Com um tempo de 32.02 minutos o vencedor da 30ª
edição foi Filipe Fialho do Sport Lisboa e Benﬁca.
Beatriz Sanguino, do Ingleses Futebol Clube, arrecadou a 1 ª posição, no escalão feminino, terminado a
prova em 40.45 minutos.
A corrida de São Silvestre dos Olivais tem uma
periodicidade anual e assume como principal
objetivo a promoção do desporto, em particular
do atletismo, junto dos moradores da Freguesia e
de toda a cidade de Lisboa. A emblemática e
antiga corrida S. Silvestre dos Olivais é organizada pela Junta de Freguesia, em parceria com um

dos maiores clubes de atletismo do país, os Ingleses Futebol Clube, estando a organização técnica a cargo da We Run e contou com mais de 1500
participantes.
A corrida (10km) e caminhada (5km) São Silvestre
dos Olivais atrai milhares de pessoas, entre atletas
nacionais e internacionais, populares e ainda ﬁguras públicas como músicos, jornalistas, árbitros e
atletas de outras modalidades que têm participado
nas diversas edições). Este ano houve uma novidade a Mini S. Silvestre dos Olivais (sensivelmente
1km), direcionada para crianças e jovens.

Duarte Carreira, Vogal com o pelouro do Desporto,
refere “que o evento é cada vez mais atrativo
para a população, tanto para quem corre, como
para quem caminha, como para quem assiste à passagem dos atletas; este ano, a nova aposta numa corrida também para os mais pequenos (a mini São Silvestre dos Olivais) foi mais um fator de crescimento e
maior abrangência da prova. Estamos muito satisfeitos”, conclui.

João Manuel Junqueira, atleta Olímpico foi este ano
o Patrono daquela que é a mais antiga corrida S. Silvestre de Lisboa.

Ingleses organizam
o 35.º Grande Prémio
“Cândido de Oliveira”

Escolas dos Olivais
festejam o Natal
Honrando uma tradição já com alguns anos, as crianças das escolas dos Olivais
puderam passar uma noite na sua escola, com muitos jogos e atividades.

Comemorando o seu 46.º aniversário, Os Ingleses FC organizaram o 35.º Grande Prémio de Atletismo “Cândido de Oliveira”
no dia 25 de novembro, com o apoio da Junta de Freguesia de Olivais.

Como é habitual nesta altura do ano, as escolas dos
Olivais organizam as suas Festas de Natal para viver
a quadra e encerrar o primeiro período de ano letivo.

A prova contou com cerca de 500 atletas inscritos,
representando quase três dezenas de clubes da
Grande Lisboa e todos os escalões desde os mais
novos aos menos jovens.

“Sempre que chega esta época, em parceria com as
escolas, quer ao nível das AEC [Atividades de
Enriquecimento Curricular], quer da CAF [Componente de Apoio à Família], ou seja, com os professores e os monitores, organizamos sempre uma
festa para as crianças, com o apoio das associações
de pais”, conﬁrma Anabela Silva, Vogal com o pelouro da Educação da Junta de Freguesia de Olivais.
Aproveitando as férias do Natal todas as nossas
crianças das escolas básicas dos Olivais passaram
4
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pela Feira do Livro Mbooks instalada junto do
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Entrega de Certiﬁcados da Proteção Civil aos

Agentes Locais da Freguesia de Olivais
Com o intuito de preparar os agentes locais da Proteção Civil dos Olivais para que estejam
aptos a responder em intervenção de primeiros socorros, extinção de pequenos focos de
incendio e suporte básico de vida com desﬁbrilação externa, ou catástrofe com vista a poder
ser utilizado no dia a dia, o Serviço Municipal de Proteção Civil e Regimento Sapadores de
Bombeiros de Lisboa ministraram um curso de formação com a duração de 35 horas,onde
participaram cerca de 30 pessoas.
Esta ação de formação decorreu no Centro de Operações de Emergência dos Olivais e na
Escola do Regimento Sapadores em Marvila
Os certiﬁcados de formação proﬁssional aos Agentes Locais da Proteção Civil foram entregues
pela Presidente da JFO de Olivais, Rute Lima, pelo Vogal José Ricardo que detém o Pelouro da
Proteção Civil e pela vogal da Educação Anabela Silva.
“Foram horas intensas de empenho, esforço e dedicação dos nossos agentes da Proteção
Civil para a segurança de todos os olivalenses“refere o Vogal José Ricardo .

Projeto Radar
Olivais pioneira; “Projeto Radar”, uma rede comunitária para apoiar a população, a partir dos 65.
No dia 19 de dezembro a Junta de Freguesia dos Olivais assinou a carta de compromisso com a CML e a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa com o objetivo de ser uma das três freguesias pioneiras de Lisboa a implementar
este Programa que tem por objetivo sinalizar a população com mais de 65 anos, atendendo às suas expectativas, privações e potencialidades de modo a serem detetadas, precocemente, situações de risco
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A identiﬁcação das pessoas com mais de 65 anos, que vivem sozinhas, como também a sinalização de todas
aquelas pessoas que vivem acompanhadas por alguém da mesma faixa etária, permitirá desencadear a
prestação do acompanhamento necessário, nomeadamente a identiﬁcação das condições de segurança na
forma como vive a sua vida, ajudando na autonomia e, sobretudo, na transmissão da conﬁança de que há uma
equipe de instituições e serviços que - funcionando em rede - existem para apoiar as pessoas mais vulneráveis,
consoante as suas necessidades. A partir de 7 de janeiro, a população na cidade de Lisboa com mais de 65 anos
e que viva em isolamento ou solidão vai começar a ser identiﬁcada.
O projeto Radar é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, da
PSP, da Administração Regional de Saúde, da Segurança Social e Juntas de Freguesia.

Almoço de Natal com Seniores da Freguesia
Como já é habitual a Junta de Freguesia de Olivais organizou o almoço de Natal onde estiveram 300
olivalenses que se juntaram para o último passeio do ano. O programa começou com uma visita à
Bacalhoa Vinhos de Portugal, em Azeitão e à Fábrica de Tortas de Azeitonense. De seguida houve
um almoço no Restaurante Típico Manuela Borges no Barreiro, onde para além do belo repasto
servido, houve também convívio, música e como não poderia deixar de ser, dança
Durante o almoço a Presidente Rute Lima apresentou aos olivalenses o “Projeto Radar” um projeto
pioneiro em Portugal que funciona em rede comunitária para apoiar a população com mais de 65
anos e 85 mil que vivem sozinhas ou acompanhadas de outra pessoa da mesma facha etária. O
objetivo principal deste projeto é sinalizar essas pessoas, que vivem sozinhas para que possam
ser otimizadas as respostas aos desaﬁos da longevidade. Uma resposta exponencial das situações
de isolamento na cidade de Lisboa. A partir de 7 de janeiro, a população na cidade de Lisboa com
mais de 65 anos e que viva em isolamento ou solidão vai começar a ser identiﬁcada.
O projeto Radar é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, da PSP, da Administração Regional de Saúde, da Segurança Social e Juntas de Freguesia.
No ﬁnal do almoço a Presidente Rute Lima e seu executivo não resistiram a dar um “pézinho de
dança” com os nossos seniores olivalenses.
6
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11
JANEIRO

Entre camadas,
silêncio

Casa da Cultura dos Olivais
Até 2 de Feveiro

19
JANEIRO

Workshop
iniciação YOGA
Casa da Cultura
16h00 > 17h30

26
JANEIRO

Aventuras dos Contos
Biblioteca dos Olivais
15h00

Entre camadas, silêncio

Workshop iniciação YOGA

Aventura dos Contos

Márcia Belloti

Formadora: Daniela Ferreira

Lenda encenada pela Autora Ana Ventura

Casa da Cultura dos Olivais, de 11 de Janeiro a 2 de
Fevereiro às 21 horas.

Inscrições: Entrada Livre | +15 anos | 5€
cultura@jf-olivais.pt | 218 533 527

Inscrições: Crianças a partir dos 5 anos: 2,5€
aventurados contos@gmail.com

Entrada livre

agenda

da freguesia
26
JANEIRO

Brincadeiras
Sonoras

Casa da Cultura dos Olivais
11h30

Música para crianças dos 1 aos 3 anos e famílias
Inscrições: 5€
cultura@jf-olivais.pt | 218 533 527

Convidamos todas
as instituições da Freguesia
a anunciarem os seus eventos
na ‘Agenda da Freguesia’
Enviar e-mail jornal@jf-olivais.pt com:
data, horário, local, título, pequeno resumo
e imagem (opcional), até ao dia 15 de Janeiro.

