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 Loja Social

Em 2017, a Loja Social da JFO apoiou 245 agregados familiares em 
dificuldades, contando para isso com a generosidade dos 
olivalenses.

06

Reunião Junta de Freguesia
com intervenção do Público
A próxima reunião da JFO com intervenção 
do público terá lugar a 29 de Julho pelas 
19h00, mediante inscrição prévia
(48 horas de antecedência).

Precários > PÁG. 9

Estacionamento
do Bairro da Encarnação

vai ser regulado > PÁG. 8

 Estacionamento
dos Olivais Velho > PÁG. 3

Repavimentações > PÁG. 4

Presidente da República
visita os Olivais > PÁG. 10

Protocolo entre Junta
de Freguesia e CAUAL

A JFO e o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de 
Lisboa (CAUAL) assinaram um protocolo de cooperação que trará 
aos olivalenses justiça de proximidade.

12 14 Higiene Urbana: uma missão
24 horas por dia

Para que os olivalenses fiquem a conhecer como se operacionalizam as 
tarefas referentes à Higiene Urbana, apresentamos os traços gerais do 
exercício desta competência.

Olivais
Arraiais

é nos

Todas as 6ª feiras e sábados
Abertos 12 e 13 de junho
(Véspera e dia de Stº António)

ADCEO
Rua Quinta de Santa Maria

Grupo Musical “O pobrezinho”
Rua do Chibuto

Ingleses Futebol Clube
Rua Cândido de Oliveira

Olivais
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Depois da criação de um novo parque de estacionamento que serve os moradores da zona
de Olivais Velho, a JFO continua atenta às necessidades da zona histórica da Freguesia nesta matéria
e vai encetar um processo de diálogo com os moradores.

Junta de Freguesia atenta
ao estacionamento em Olivais Velho

legitimidade para o fazer, mas prejudicam o dia-a-dia 
dos olivalenses, que foram o destinatário do investi-
mento da Junta de Freguesia”, lamenta a autarca.

Assim, e na sequência do anúncio público que realizou na 
reunião descentralizada da Câmara destinada a ouvir os 
munícipes dos Olivais, Rute Lima admite que a pressão 
existente na zona de Olivais Velho e em toda a envolven-
te da Avenida de Berlim justifica que a JFO encete um 
processo de diálogo com os moradores. O objetivo será, 
nas palavras da Presidente, “encontrar uma solução que 
promova a paz social, que é o nosso fim último”.

Abordando uma questão importante, que envolve algum 
estigma e trocas de argumentos de parte a parte, Rute 
Lima adianta que “O estacionamento tarifado à superfí-
cie e a criação de bolsas de estacionamento exclusiva-
mente reservado a residentes serão uma das soluções a 

Conforme foi noticiado nestas páginas, a Junta de Fregue-
sia de Olivais procedeu à criação de um novo parque de 
estacionamento com mais de 50 lugares para servir a zona 
de Olivais Velho, através de um protocolo de delegação de 
competências da Câmara Municipal de Lisboa.

“A JFO efetuou este investimento para que os moradores 
da zona histórica da Freguesia pudessem ter a vida um 
pouco mais facilitada no que se reporta à pressão do 
estacionamento”, explica a Presidente Rute Lima, que é 
diretamente responsável pelos pelouros do Espaço 
Público e Urbanismo e Habitação. “Através de um proje-
to de execução elaborado pela Câmara Municipal de 
Lisboa e com verbas municipais, executámos uma obra 
que seguramente trouxe benefícios aos moradores”. 

No entanto, a JFO detetou efeitos perniciosos da 
criação do novo equipamento: “Consideramos, pela 
monitorização que fazemos habitualmente, que a proxi-
midade com a Gare do Oriente coloca os moradores de 
Olivais Velho numa situação de agonia diária. O novo 
espaço transformou-se num parque de estacionamento 
gratuito para as pessoas que se dirigem à Gare do 
Oriente para apanhar o Metro para o centro de Lisboa 
ou o comboio para outras localizações. Deixam ali os 
seus veículos gratuitamente e vão às suas vidas, em 
prejuízo da comodidade dos moradores. Têm toda a 

apresentar aos moradores, em sede de diálogo com 
todos os interessados. Tal como referi na reunião públi-
ca descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, 
estamos a promover uma monitorização do estaciona-
mento em todo o território da Freguesia e só encetare-
mos este processo de taxação do estacionamento medi-
ante a aprovação por parte dos moradores. No caso de 
Olivais Velho, é urgente, tendo em conta a invasão diária 
de centenas de automóveis, que ocupam não só a via 
como também, em muitos casos, os passeios”. 

A Presidente termina acrescentando: “Há muito a fazer para 
melhorar a qualidade de vida dos residentes na zona 
histórica da Freguesia, nomeadamente através do projeto 
de requalificação profunda da Praça da 
Viscondessa e das ruas adjacentes, mas tal não será
possível se não conseguirmos esvaziar aquela zona dos 
automóveis em excesso de quem não reside nos Olivais”.

em focoeditorial

 

A mobilidade, atualmente, é um eixo 
fundamental na governação de uma grande 
cidade. Nos últimos meses, o principal tema 
das reclamações/ sugestões que 
recebemos dos nossos munícipes tem que 
ver com mobilidade, seja devido a 
estacionamento abusivo ou por pedidos de 
criação de novos lugares, excesso de 
velocidade ou outros aspetos ligados à 
circulação automóvel.

Na nossa Freguesia, até há poucos anos, 
nunca tivemos problemas 
relacionados com o estacionamen-
to. As nossas ruas largas e espaço 
público amplo sempre permitiram 
que os moradores pudessem 
estacionar tranquilamente os seus 
carros. No entanto, esta realidade 
modificou-se.

Com a privatização da Ana Aeroportos e 
a consequente diminuição drástica dos 
lugares de estacionamento para os tra-
balhadores ligados à atividade Aeropor-
tuária, com o aumento exponencial do 
número de passageiros no Aeroporto de 
Lisboa (em 2017, foram 26,7 milhões o 
número de passageiros a aterrar na nossa 
Freguesia – uma média de mais de dois 
milhões por mês ou quase 70 mil por dia!) 

Sei qual foi o compromisso que assumi 
com os olivalenses no mandato passado: 
“a EMEL, enquanto eu for a Presidente, só 
vem para os Olivais a pedido dos 
moradores”. 

Pois bem, esse pedido já foi manifestado e 
formalizado através de abaixo-assinados, 
de centenas de missivas enviadas para a 
nossa Freguesia ou através da opinião dos 
moradores organizados formalmente, 
como a Associação de Moradores do 
Bairro da Encarnação.  

Temos recebido os moradores. Temos 
analisado os seus pedidos e ouvido as 
suas reclamações e problemas. E é nossa 
obrigação, enquanto poder local, dar uma 
resposta adequada ao drama que 
centenas de pessoas da nossa Freguesia 
vivem todos os dias ao ver a rua onde 
residem invadida por viaturas que vêm de 
fora e ao serem impedidas de circular nos 
passeios, brincar com os filhos ou netos 
nos jardins e estacionar o seu próprio 
carro relativamente perto da sua casa – o 
que, especialmente para os nossos 
seniores, é fundamental.

A missão de um político, entre outras, é 
tomar as decisões que, a cada momento, 

considera mais adequadas para a 
comunidade que representa e serve. 
Neste momento, é minha total convicção e 
do meu Executivo que a criação de 
estacionamento tarifado nas ruas de 
atravessamento do Bairro da Encarnação 
e de estacionamento reservado aos 
residentes nas ruas interiores é a única 
forma de garantirmos o bem-estar da 
nossa população e, de uma forma 
positiva, também contribuirmos para uma 
melhor mobilidade na cidade de Lisboa. 

Num processo que será analisado e 
monitorizado dia a dia e rua a rua pelos 
moradores, pela Junta de Freguesia de 
Olivais, Câmara Municipal de Lisboa e 
EMEL. 

Queremos que, nos Olivais, as pessoas 
possam ter paz e tranquilidade, bem como 
a certeza absoluta de que quando chegam 
a casa depois de um dia de trabalho, 
tenham onde estacionar próximo das suas 
residências e sem terem a necessidade de 
disputar lugares de estacionamento com 
pessoas que aqui vêm apenas parquear as 
suas viaturas gratuitamente.

Rute Sofia Florêncio Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

e com o facto de na cidade de Lisboa, 
nomeadamente nas freguesias con-
tíguas à nossa, como Alvalade, o estacio-
namento tarifado ser a regra, tornámo-nos, 
especialmente desde 2016 e em contínuo e 
imparável crescendo, uma “ilha” de esta-
cionamento livre e gratuito na cidade. 

Para quem vai viajar e apanhar o avião, para 
quem trabalha no Aeroporto, para quem 
vem de carro e, depois, opta por ir de metro 
para o trabalho. 

E eu, como Presidente da Freguesia, não 
posso nem quero permitir que os Olivais 
se transformem no grande parque de 
estacionamento de Lisboa. O município 
tem parques de estacionamento de 
enorme dimensão para este efeito e esse 
não é um papel que a nossa Freguesia 
queira desempenhar no contexto da 
cidade, em prejuízo da qualidade de vida 
dos Olivalenses e dos espaços públicos 
que tanto nos custam manter e que fazem 
da nossa, a melhor freguesia da cidade 
para se viver.

...estacionamento reservado aos 
residentes nas ruas interiores
é a única forma de garantirmos
o bem-estar da nossa população...
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Depois da criação de um novo parque de estacionamento que serve os moradores da zona
de Olivais Velho, a JFO continua atenta às necessidades da zona histórica da Freguesia nesta matéria
e vai encetar um processo de diálogo com os moradores.

Junta de Freguesia atenta
ao estacionamento em Olivais Velho

legitimidade para o fazer, mas prejudicam o dia-a-dia 
dos olivalenses, que foram o destinatário do investi-
mento da Junta de Freguesia”, lamenta a autarca.

Assim, e na sequência do anúncio público que realizou na 
reunião descentralizada da Câmara destinada a ouvir os 
munícipes dos Olivais, Rute Lima admite que a pressão 
existente na zona de Olivais Velho e em toda a envolven-
te da Avenida de Berlim justifica que a JFO encete um 
processo de diálogo com os moradores. O objetivo será, 
nas palavras da Presidente, “encontrar uma solução que 
promova a paz social, que é o nosso fim último”.

Abordando uma questão importante, que envolve algum 
estigma e trocas de argumentos de parte a parte, Rute 
Lima adianta que “O estacionamento tarifado à superfí-
cie e a criação de bolsas de estacionamento exclusiva-
mente reservado a residentes serão uma das soluções a 

Conforme foi noticiado nestas páginas, a Junta de Fregue-
sia de Olivais procedeu à criação de um novo parque de 
estacionamento com mais de 50 lugares para servir a zona 
de Olivais Velho, através de um protocolo de delegação de 
competências da Câmara Municipal de Lisboa.

“A JFO efetuou este investimento para que os moradores 
da zona histórica da Freguesia pudessem ter a vida um 
pouco mais facilitada no que se reporta à pressão do 
estacionamento”, explica a Presidente Rute Lima, que é 
diretamente responsável pelos pelouros do Espaço 
Público e Urbanismo e Habitação. “Através de um proje-
to de execução elaborado pela Câmara Municipal de 
Lisboa e com verbas municipais, executámos uma obra 
que seguramente trouxe benefícios aos moradores”. 

No entanto, a JFO detetou efeitos perniciosos da 
criação do novo equipamento: “Consideramos, pela 
monitorização que fazemos habitualmente, que a proxi-
midade com a Gare do Oriente coloca os moradores de 
Olivais Velho numa situação de agonia diária. O novo 
espaço transformou-se num parque de estacionamento 
gratuito para as pessoas que se dirigem à Gare do 
Oriente para apanhar o Metro para o centro de Lisboa 
ou o comboio para outras localizações. Deixam ali os 
seus veículos gratuitamente e vão às suas vidas, em 
prejuízo da comodidade dos moradores. Têm toda a 

apresentar aos moradores, em sede de diálogo com 
todos os interessados. Tal como referi na reunião públi-
ca descentralizada da Câmara Municipal de Lisboa, 
estamos a promover uma monitorização do estaciona-
mento em todo o território da Freguesia e só encetare-
mos este processo de taxação do estacionamento medi-
ante a aprovação por parte dos moradores. No caso de 
Olivais Velho, é urgente, tendo em conta a invasão diária 
de centenas de automóveis, que ocupam não só a via 
como também, em muitos casos, os passeios”. 

A Presidente termina acrescentando: “Há muito a fazer para 
melhorar a qualidade de vida dos residentes na zona 
histórica da Freguesia, nomeadamente através do projeto 
de requalificação profunda da Praça da 
Viscondessa e das ruas adjacentes, mas tal não será
possível se não conseguirmos esvaziar aquela zona dos 
automóveis em excesso de quem não reside nos Olivais”.

em focoeditorial

 

A mobilidade, atualmente, é um eixo 
fundamental na governação de uma grande 
cidade. Nos últimos meses, o principal tema 
das reclamações/ sugestões que 
recebemos dos nossos munícipes tem que 
ver com mobilidade, seja devido a 
estacionamento abusivo ou por pedidos de 
criação de novos lugares, excesso de 
velocidade ou outros aspetos ligados à 
circulação automóvel.

Na nossa Freguesia, até há poucos anos, 
nunca tivemos problemas 
relacionados com o estacionamen-
to. As nossas ruas largas e espaço 
público amplo sempre permitiram 
que os moradores pudessem 
estacionar tranquilamente os seus 
carros. No entanto, esta realidade 
modificou-se.

Com a privatização da Ana Aeroportos e 
a consequente diminuição drástica dos 
lugares de estacionamento para os tra-
balhadores ligados à atividade Aeropor-
tuária, com o aumento exponencial do 
número de passageiros no Aeroporto de 
Lisboa (em 2017, foram 26,7 milhões o 
número de passageiros a aterrar na nossa 
Freguesia – uma média de mais de dois 
milhões por mês ou quase 70 mil por dia!) 

Sei qual foi o compromisso que assumi 
com os olivalenses no mandato passado: 
“a EMEL, enquanto eu for a Presidente, só 
vem para os Olivais a pedido dos 
moradores”. 

Pois bem, esse pedido já foi manifestado e 
formalizado através de abaixo-assinados, 
de centenas de missivas enviadas para a 
nossa Freguesia ou através da opinião dos 
moradores organizados formalmente, 
como a Associação de Moradores do 
Bairro da Encarnação.  

Temos recebido os moradores. Temos 
analisado os seus pedidos e ouvido as 
suas reclamações e problemas. E é nossa 
obrigação, enquanto poder local, dar uma 
resposta adequada ao drama que 
centenas de pessoas da nossa Freguesia 
vivem todos os dias ao ver a rua onde 
residem invadida por viaturas que vêm de 
fora e ao serem impedidas de circular nos 
passeios, brincar com os filhos ou netos 
nos jardins e estacionar o seu próprio 
carro relativamente perto da sua casa – o 
que, especialmente para os nossos 
seniores, é fundamental.

A missão de um político, entre outras, é 
tomar as decisões que, a cada momento, 

considera mais adequadas para a 
comunidade que representa e serve. 
Neste momento, é minha total convicção e 
do meu Executivo que a criação de 
estacionamento tarifado nas ruas de 
atravessamento do Bairro da Encarnação 
e de estacionamento reservado aos 
residentes nas ruas interiores é a única 
forma de garantirmos o bem-estar da 
nossa população e, de uma forma 
positiva, também contribuirmos para uma 
melhor mobilidade na cidade de Lisboa. 

Num processo que será analisado e 
monitorizado dia a dia e rua a rua pelos 
moradores, pela Junta de Freguesia de 
Olivais, Câmara Municipal de Lisboa e 
EMEL. 

Queremos que, nos Olivais, as pessoas 
possam ter paz e tranquilidade, bem como 
a certeza absoluta de que quando chegam 
a casa depois de um dia de trabalho, 
tenham onde estacionar próximo das suas 
residências e sem terem a necessidade de 
disputar lugares de estacionamento com 
pessoas que aqui vêm apenas parquear as 
suas viaturas gratuitamente.

Rute Sofia Florêncio Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

e com o facto de na cidade de Lisboa, 
nomeadamente nas freguesias con-
tíguas à nossa, como Alvalade, o estacio-
namento tarifado ser a regra, tornámo-nos, 
especialmente desde 2016 e em contínuo e 
imparável crescendo, uma “ilha” de esta-
cionamento livre e gratuito na cidade. 

Para quem vai viajar e apanhar o avião, para 
quem trabalha no Aeroporto, para quem 
vem de carro e, depois, opta por ir de metro 
para o trabalho. 

E eu, como Presidente da Freguesia, não 
posso nem quero permitir que os Olivais 
se transformem no grande parque de 
estacionamento de Lisboa. O município 
tem parques de estacionamento de 
enorme dimensão para este efeito e esse 
não é um papel que a nossa Freguesia 
queira desempenhar no contexto da 
cidade, em prejuízo da qualidade de vida 
dos Olivalenses e dos espaços públicos 
que tanto nos custam manter e que fazem 
da nossa, a melhor freguesia da cidade 
para se viver.

...estacionamento reservado aos 
residentes nas ruas interiores
é a única forma de garantirmos
o bem-estar da nossa população...
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superior, o próprio peso das viaturas era uma 
ameaça à sustentação do muro. Já depois de 
reforçada a estrutura, seguiu-se a requalificação 
do betuminoso também nesse espaço, que aguar-
dava apenas a recuperação do muro para se poder 
concretizar, sob pena de causar mais danos pelo 
elevado peso das máquinas.

Conforme nota Rute Lima, “Trata-se de um espaço 
muito procurado por jovens e por crianças para 
brincar no parque infantil, é uma praça segura 
e muito utilizada e ainda bem! A falta de 
segurança que o muro oferecia aos moradores era 
um foco de grande preocupação para a JFO e natu-
ralmente para a Câmara de Lisboa, portanto é com 
muito agrado que vemos a obra concluída e 
podemos dormir descansados”. 

“Era uma requalificação que já estava prevista há 
algum tempo, num muro que oferecia algumas 
preocupações à JFO no que diz respeito à segu-
rança”, começa por afirmar a Presidente Rute Lima, 
responsável pelos pelouros do Urbanismo e Habi-
tação, Espaço Público, Higiene Urbana e Espaços 
Verdes. 

A requalificação do muro seguiu-se à requalifi-
cação da praça em si, que abrangeu os equipamen-
tos, os betuminosos, o amplo espaço de calçada e 
que respeitou a traça original, nomeadamente as 
estruturas originais que constituem o centro da 
praça, o chamado “Largo das Mamas”.

Uma vez que o muro de contenção suportava um 
espaço de estacionamento automóvel na parte 

implica”, nota a Presidente Rute Lima. “No 
entanto, a desaceleração já deu lugar a novas 
repavimentações em toda a Freguesia, quer 
nas zonas que identifiquei, quer na Praça Cidade 
de São Salvador”. 

Ainda segundo a Presidente, o processo continuará 
a cumprir com o planeamento delineado quer ao 
abrigo do programa acordado com o Município, 
quer através da Unidade de Intervenção Territorial 
da qual os Olivais fazem parte.

Depois de um interregno 
justificado pelo período eleitoral, 

as repavimentações estão de 
volta aos Olivais, reforçando a 

segurança e comodidade de 
peões e automobilistas.

Com a requalificação da Rua Alferes Mota da Costa 
e ruas/pracetas adjacentes, marcou-se o reinício 
das repavimentações ao abrigo do programa Pavi-
mentar Lisboa, promovido pela Câmara Municipal 
de Lisboa em articulação com a Junta de Freguesia 
de Olivais, que exerce uma monitorização perma-
nente do processo. 

“Tivemos um interregno em que o processo 
esteve parado, devido ao período eleitoral e 
aos constrangimentos burocráticos que ele 

Muro de contenção reforçado
 na Praça Cidade de São Salvador

Repavimentações 
estão de regresso

O muro de contenção de terras que exibia fendas,
situado na Praça Cidade de São Salvador, já foi reforçado

e apresenta agora todas as condições de segurança.

à Freguesia

A Junta de Freguesia de Olivais 
levou mais de 400 crianças
ao Teatro Politeama,
para comemorar
o Dia Mundial do Teatro.

no Teatro Politeama com a JFO

dos transportes públicos e desmistificar que 
os transportes não servem para as crianças ou não 
são adequados a elas”.

A acompanhar as mais de 400 crianças entre os 3 e 
os 10 anos estiveram 70 adultos, incluindo a Presi-
dente Rute Lima e os vogais Anabela Silva, Duarte 
Carreira e José Ricardo Silva. Há ainda a registar o 
envolvimento do RSB – Regimento de Sapadores 
Bombeiros, da Segurança Privada do Metro e de 
elementos das esquadras da PSP dos Olivais e da 
Baixa de Lisboa. Estas entidades apoiaram a orga-
nização da JFO no trajeto até ao Teatro Politeama.

“É uma dose extra de satisfação saber que para 
muitas crianças foi um batismo de metro, porque 

Por ocasião do Dia Mundial do Teatro, a JFO levou 
quatro centenas de crianças a ver o “Aladino” no 
Teatro Politeama. O passeio reveste-se de uma 
importância acrescida se se tiver em conta que a 
viagem foi realizada com recurso aos transportes 
públicos e foi, para muitos, um batismo de viagem 
de metro!

“Foi uma aventura que foi muito bem conseguida!”, 
adianta a vogal com o pelouro da Educação da JFO, 
Anabela Silva. Além do intuito principal, a JFO 
insiste na sensibilização e divulgação dos meios 
suaves de mobilidade: “Tínhamos como objetivo 
não só comemorar o Dia Mundial do Teatro e 
proporcionar assim uma ida ao teatro às nossas 
crianças, mas também estimulá-las para o uso 

muitas delas nunca o tinham frequentado. E para 
muitos outros, não foi a primeira vez mas foi como 
se fosse, porque achavam que aquele metro era 
diferente, só pelo facto de estarem com os 
amigos!”, conta Anabela Silva.

A Junta de Freguesia de Olivais agradece por este 
meio ao Metropolitano de Lisboa, que facultou 
uma composição grande apenas para o cortejo das 
crianças olivalenses e efetuou todas as diligências 
para evitar o transbordo de linha até aos Restaura-
dores, resultando numa viagem direta desde os 
Olivais. O agradecimento é extensível às entidades 
que acompanharam esta iniciativa, nomeada-
mente o RSB, a Proteção Civil e a PSP, que foram 
fundamentais para seu o sucesso.

400 crianças dos Olivais

“A preocupação da Junta foi criar

e manter bons hábitos alimentares 

aos nossos utentes do Centro de Dia...”

A Junta de Freguesia de Olivais 
assumiu a gestão direta do 
refeitório do seu Centro de Dia, 
pensando na qualidade do serviço 
prestado aos utentes.

gestão do refeitório
do Centro de Dia

Antes desta alteração, era uma empresa de catering 
contratada a responsável pela confeção das refeições, 
algo que mudou no dia 1 de março: as refeições 
passaram a ser confecionadas localmente e por 
colaboradores da JFO com formação e sensibilidade 
específica para o equipamento social e os seus 
utentes (que receberam apoio logístico e formação de 
uma equipa dos refeitórios escolares dos Olivais).

Um dos maiores ganhos para os seniores do Centro 
de Dia da JFO foi o aumento do consumo de legumes 
e fruta. Diariamente são servidas cerca de 50 
refeições no equipamento social.

É uma excelente notícia para os utentes do Centro de 
Dia da JFO, os destinatários de uma medida que 
pretende melhorar a qualidade do serviço prestado, 
ao nível das refeições diárias.

“A preocupação da Junta foi criar e manter bons 
hábitos alimentares aos nossos utentes do Centro de 
Dia, criando uma cultura de alimentação saudável”, 
avança o vogal Fernando Pinto, responsável pelo 
pelouro da Ação Social. “Afinal, o consumo de 
alimentos mais saudáveis ajuda a prolongar a 
longevidade e ainda previne o aparecimento de 
doenças”, acrescenta ainda.

Finaliza o vogal Fernando Pinto: “Os nossos 
seniores precisam de carinho, de se sentir bem 
onde estão e com o estômago «bem aconchegado», 
daí ser necessário uma atenção redobrada e 
especial. A alimentação tem de ser ajustada à sua 
condição física. Gostaria de deixar um 
agradecimento muito especial a todos e todas que se 
empenharam neste desafio”.

JFO assume 
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Os maus tratos infantis continuam a ser um motivo de grande preocupação em todo o mundo, são um 
fenómeno multifacetado que deve ser por isso analisado tendo em conta diferentes dimensões. 

através de maus tratos físicos, negligência, 
abuso sexual, maus tratos psicológicos entre 
outros; pelo que os profissionais deverão atuar 
de forma preventiva, devendo estar atentos 
aos fatores de risco que se sabe estarem corel-
acionado com a prevalência dos mesmos, 
nomeadamente famílias cujos elementos foram 
maltratados na infância, pais jovens imaturos e 
impulsivos, antecedentes de criminalidade, 
alcoolismo ou toxicodependência, doença 
psiquiátrica entre outros. A constelação destes 
fatores de risco com classes socioculturais 
mais baixas, com dificuldades económicas 
graves merece especial atenção e acompanha-
mento sistemático. 

Falamos de maus tratos na infância desde os 
primórdios da existência humana, não obstante a 
preocupação crescente com esta problemática é 
resultado do aumento exponencial do número de 
crianças maltratadas, de respostas sociais mais 
diversificadas e de profissionais, verdadeira-
mente especializados, na deteção de fatores de 
risco. O número de crianças e jovens maltratados 
é alarmante, pelo que carece de uma reflexão 
séria acerca das consequências físicas e psíqui-
cas, da dor e sofrimento e das marcas que 
permanecem para toda a vida.

A violência para com menores pode manifes-
tar-se de diferentes formas, por exemplo, 

Importa, no entanto, referir que os maus tratos 
podem ocorrer em qualquer estrato socioeco-
nómico ou cultural sendo os fatores referidos 
meramente indicadores.

O trabalho de proteção de menores requer a 
máxima cooperação entre as instituições públicas 
competentes neste âmbito, profissionais, popu-
lação em geral, tal como as crianças, jovens e as 
suas famílias.

A problemática dos maus tratos é um fenómeno 
de agravamento progressivo sendo por isso 
fulcral a identificação e a intervenção precoces. 
Conscientes desta realidade e de que a prevenção 
dos maus tratos deve ser a prioridade fundamen-
tal deste processo, a Junta de Freguesia de Olivais 
desde há muito que se preocupa com a erradi-
cação desta problemática, tendo para tal consti-
tuído equipas que no terreno desenvolvem 
ações preventivas para sensibilizar, iden-
tificar e cuidar menores em risco.

A prevenção dos maus tratos infantis

Em 2017, a Loja Social da JFO 
apoiou 245 agregados familiares 
em dificuldades, contando para 
isso com a generosidade dos 
olivalenses.

A Junta de Freguesia de Olivais tem vindo a apoiar, 
através da Loja Social e com a realização de 
campanhas de angariação de alimentos, famílias em 
situação de carência económica sinalizadas pela Inter-
venção Social.

A Loja Social funciona como uma plataforma colabora-
tiva de gestão de bens excedentários da comunidade 
local. Concebida e operacionalizada pelos técnicos da 
JFO, integra alguns parceiros locais, que colaboram 
numa rede de partilha e solidariedade de toda a comu-
nidade da Freguesia, constituindo-se um complemento 
à intervenção social local, que visa, sobretudo, 
rentabilizar os bens disponíveis e eliminar eventuais 
sobreposições na intervenção.

Conforme destaca o vogal Fernando Pinto, que detém o 
pelouro da Ação Social, “Este projeto tem possibilitado 
o acesso a bens de primeira necessidade por parte das 
famílias carenciadas da Freguesia e que comprovada-
mente apresentem carências socioeconómicas, bem 
como a possibilidade de troca de todo o tipo de bens à 
comunidade local”.

O vogal aponta a solidariedade, a sustentabilidade e a 
cidadania como valores que servem de pilares para 
este equipamento social importantíssimo, realçando 
ainda que a sensibilização da comunidade local para o 
combate ao desperdício, para o reaproveitamento e 
reutilização de bens e para a importância do voluntari-
ado são fundamentais para o sucesso da Loja Social.

Em 2017, 245 agregados familiares receberam bens 
alimentares e vestuário, produtos de higiene e outros 
acessórios como, por exemplo, brinquedos. A esmaga-
dora maioria, correspondendo a mais de 200, recebeu 
apoio alimentar, uma pequena parte recebeu apenas 
vestuário e cerca de 20 famílias receberam os dois 
tipos de apoio.

Lembra ainda Fernando Pinto: “Para que os residentes 
da Freguesia em dificuldades financeiras pudessem ter 
a Ceia de Natal assegurada, foram distribuídos 60 
cabazes de Natal e brinquedos, tendo assim abrangido 
muitas pessoas que, de outra forma, teriam passado 
esta época natalícia privados do essencial”. 

Em 2018 continuou-se a apoiar as famílias, sendo que até 
ao final do mês de abril um total de 37 famílias recebeu 
apoios da Loja Social, das quais mais de 15 tiveram o 
apoio alimentar e de vestuário, notando-se uma 
crescente tendência para a procura 
de vestuário e 
o u t r o s 
acessórios de 
p r i m e i r a 
necessidade.

O vogal termina 
com um agradec-
imento especial: 
“Com um papel 
relevante na nossa Loja 
Social, destaca-se a equipa 
de funcionários da JFO e os 
voluntários, que desen-
volvem um trabalho 
diário extraordinário na 
sua operacionalização, 
nomeadamente na colabo-
ração prestada nas campanhas 
de angariação de bens e na 
segregação, contabilização e 
acondicionamento dos bens. Um 
grande obrigado a todos!”.

Como informação final para 
todos os olivalenses, recorda-
mos que qualquer pessoa pode 

entregar calçado, vestuário, produtos de higiene e géner-
os alimentares na Loja Social ou no edifício sede da JFO, 
além de contribuir nas campanhas de recolha nos super-
mercados.

Para as entregas de vestuário e calçado (devidamente 
acondicionado em sacos fechados), os fregueses podem 
utilizar a rede de contentores colocados no espaço públi-
co, em diversas artérias da nossa Freguesia.

Loja Social: um apoio
para quem mais precisa

“A violência para com menores pode 
manifestar-se de diferentes formas, por 
exemplo, através de maus tratos físicos, 

negligência, abuso sexual, maus tratos 
psicológicos entre outros”
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Loja Social: um apoio
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negligência, abuso sexual, maus tratos 
psicológicos entre outros”
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Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Lisboa e moradores estão envolvidos na elaboração
de um projeto que vai resultar na requalificação integral do Bairro da Encarnação, e que,
numa primeira fase, consistirá na regulação do estacionamento.

Estacionamento do Bairro
da Encarnação vai ser regulado

de telecomunicações e dos fornecedores de 
serviços como o gás, a água e a eletricidade”. 

A Presidente não hesita em realçar a magnitude da 
intervenção: “É um mega-projeto que envolve 
várias entidades e no qual a Câmara Municipal de 
Lisboa está empenhadíssima, assumindo um com-
promisso de comparticipação do investimento na 
ordem de alguns milhões de euros, e portanto 
estamos no bom caminho”.

ESTACIONAMENTO TARIFADO

Paralelamente, e respondendo àquela que é assumi-
damente uma das maiores preocupações dos mora-
dores, Rute Lima anunciou no dia 9 de maio que have-
ria estacionamento tarifado à superfície em algumas 
das artérias da Encarnação, no âmbito da reunião 
descentralizada da Câmara que teve lugar na fregue-
sia vizinha do Parque das Nações e onde foram 
auscultados os munícipes das duas freguesias.

Na reunião, a autarca explicou que, apesar de 
sempre ter defendido que a Emel só entraria nos 
Olivais se esse fosse o desejo expresso dos Olival-
enses, o momento atual assim o exige, em virtude 

Um dos ex-libris da Freguesia de Olivais, o Bairro da 
Encarnação tem uma configuração arquitetónica 
própria e invulgar, tendo sido desenhado na forma 
de moradias unifamiliares há cerca de 70 anos. 
Desde essa altura, nunca recebeu uma intervenção 
de requalificação profunda, facto que resultou na 
degradação progressiva dos espaços públicos, quer 
por via da ação do tempo, quer devido a um conjun-
to de fenómenos que, somados, tornaram a 
situação insustentável para os moradores.

A Presidente Rute Lima, responsável pelos pelou-
ros do Urbanismo e Habitação, Espaço Público, 
Higiene Urbana e Espaços Verdes, afirma: “A Junta 
de Freguesia considera que o Bairro da Encarnação 
é um dos bairros nobres da cidade de Lisboa e está 
profundamente empenhada na sua requalificação. 
Se é verdade que antigamente, na altura em que foi 
projetado, quase não havia carros a circular, hoje 
em dia cada moradia tem dois, três carros para 
estacionar. A própria configuração do bairro 
permite que os moradores estacionem à porta das 
moradias, algo que foi pacífico até se atingir um 
ponto de rutura. Na perspetiva de recuperar a 
dignidade e qualidade de vida, a JFO promoveu a 
realização de um projeto de requalificação integral 
do bairro, que abrange a requalificação das vias em 
si, bem como das infraestruturas das operadoras 

das “transformações significativas” que ocorreram 
entretanto: “A agravar o facto de nunca se ter feito 
uma intervenção, temos o problema do estaciona-
mento abusivo no bairro, por via da proximidade 
com o Aeroporto e a sua boca de Metro. Os 
trabalhadores do Aeroporto, passageiros e turis-
tas, mas também pessoas que deixam aqui o carro 
para irem para outras zonas da cidade, ou para 
apanhar o comboio na Gare do Oriente, recorrem 
ao Bairro da Encarnação, nomeadamente às ruas 
limítrofes, para estacionar as suas viaturas, muitas 
vezes por longos períodos de tempo”, lamenta a 
Presidente. “Transformámo-nos numa ilha e somos 
neste momento o parque de estacionamento 
dissuasor na cidade, totalmente gratuito”, aponta-
va ainda no seu discurso.

Assim, e de acordo com uma proposta que ainda 
não se encontra totalmente fechada, a EMEL 
deverá assumir a gestão do estacionamento nas 
ruas limítrofes do Bairro da Encarnação, nomeada-
mente a Rua dos Eucaliptos, Rua da Portela, Rua 
dos Lojistas, Rua Quinta de Santa Maria e Alameda 
da Encarnação, incluindo a Igreja de Santo Eugénio. 
O processo será conduzido rua a rua, monitorizan-
do os efeitos da medida numa base diária. Por seu 
turno, as ruas interiores do bairro terão estaciona-
mento exclusivo para residentes.

O objetivo é não só devolver de algum modo a 
possibilidade de estacionamento aos moradores 
mas também interromper o ciclo de degradação 
visível dos Espaços Públicos: “Queremos acabar 
com os veículos estacionados em cima de passeios 
e relvados, desrespeitando completamente as 
normas básicas do Código da Estrada e do civismo, 
sendo que estas situações degeneraram inclusiva-
mente em situações lamentáveis de invasão de 
propriedade privada, de vandalismo e de 
agressões verbais e físicas, visando os mora-
dores”, refere Rute Lima.

MORADORES APOIAM A MEDIDA

Conversámos com os representantes da Comissão 
de Moradores do Bairro da Encarnação, que nos 
confirmaram o diagnóstico traçado pela Presiden-
te, as situações de vandalismo, as discussões com 
regularidade diária com os automobilistas e que 
nos deram conta da degradação da sua qualidade 
de vida e de um sentimento geral de abandono que 
gostariam de ver revertido. 

“Estamos totalmente de acordo (com a 
proposta apresentada) porque entendemos 
que não há outra solução. No dia em que 
começarem as obras de requalificação 
integral do Bairro e forem fechadas as ruas 
interiores, se não houver estacionamento 
tarifado e os respetivos dísticos para os 
residentes, nenhum morador vai ter onde 
estacionar e será tudo ainda mais 
insustentável” – Associação de Moradores 
do Bairro da Encarnação. Esta solução é 
inevitável. Porventura será depois necessário até 
estender até às zonas mais comerciais do bairro, 
porque não existe rotatividade na utilização do 
estacionamento”, afirma Amândio Paulino, em 
representação da Comissão de Moradores.

O munícipe adianta ainda sentir “receio que depois 
do estacionamento ordenado, as ruas se trans-
formem em vias de circulação rápida, livre de 
obstáculos, algo que já acontece hoje com o trânsi-
to caótico como está”. Como tal, a Comissão 
defende a criação de uma Zona 30 e a alteração de 
algumas ruas para sentido único, nomeadamente a 
Rua dos Eucaliptos, onde também considera útil 
colocar lombas redutoras da velocidade.

Remata a Presidente Rute Lima: “Efetivamente, 
precisamos de preservar a serenidade e tranquili-
dade da vida dos nossos cidadãos, que infeliz-
mente deixou de existir. Um bairro residencial 
transformou-se numa selvajaria rodoviária, até 
ocupada por empresas de aluguer e venda de 
automóveis e serviços de transfer de passageiros. 
Não pode ser! Estamos todos juntos na procura de 
uma solução para o bairro e tal vai acontecer 
dentro de pouco tempo”.

A requalificação integral do Bairro da Encarnação “é um 
mega projeto que envolve várias entidades e no qual
a Junta de Freguesia dos Olivais e a Câmara Municipal
de Lisboa estão empenhadíssimos” Rute Lima
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O encontro decorreu na sede da Confederação 
Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portu-
gal (Confagri), junto ao Aeroporto Humberto 
Delgado, e teve como mote: “Leite – Produto 
Nacional de Excelência”. A Presidente Rute 
Lima e o restante Executivo também partici-
param no fórum. 

“É sempre um prazer receber o Sr. Presidente da 
República na nossa Freguesia! Ainda para mais 
neste caso, relativo a uma atividade tão impor-
tante para a vida do País, para a saúde das 
pessoas e do ponto de vista económico e produ-
tivo”, nota Rute Lima. “Foi uma tarde muito bem 
passada, em que aprendemos muito junto dos 
produtores e dos vários agentes ligados ao setor 
do leite, nomeadamente em matéria de sustent-
abilidade ambiental. Temos o privilégio de ter no 
nosso território entidades estatais que justificam 
a presença pontual do Presidente da República, 
pelo que não foi a primeira vez, mas é sempre 
um prazer receber o Prof. Doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa!”.

O encontro terminou com uma degustação de 
leite e de produtos lácteos, animada por um 
momento musical protagonizado pelas crianças 
da Escola Alice Vieira, que muito divertiu o Chefe 
de Estado e a autarca dos Olivais.

Presidente da República
visita os Olivais
O Presidente da República esteve de visita aos Olivais, para participar num fórum
da Confagri destinado a promover o leite português.

A Freguesia de Olivais dispõe de um GIP – Gabinete de Inserção Profissional, que presta apoio às 
pessoas em situação de desemprego da Freguesia e áreas limítrofes. 

GIP - Gabinete 
de Inserção
Profissional
 ao serviço

dos olivalenses

Duarte Carreira, vogal responsável pela ação do 
GIP salienta a relevância do gabinete para servir 
a população olivalense: “É importante as 
pessoas saberem que existe nos Olivais um equi-
pamento que tem estes três eixos de ação, de 
apoio à procura de emprego, de local para cum-
primento das exigências formais no âmbito do 
protocolo estabelecido com o IEFP e de platafor-
ma de oferta formativa. É uma grande vantagem 
que os fregueses dos Olivais possam dirigir-se ao 
nosso GIP, em vez de terem de se deslocar para 
mais longe”.

O vogal aprofunda ainda a componente formativa: 
“Queremos que o nosso GIP seja uma verda-
deira plataforma de oferta formativa para 
os fregueses, em articulação com o IEFP. Recordo 
que vamos dar início em breve a uma formação de 

O GIP funciona nas instalações do Espaço da Juven-
tude da Junta de Freguesia de Olivais e a sua ação 
assenta em três eixos fundamentais: o acompanha-
mento das pessoas em situação de desemprego, o 
cumprimento das exigências formais colocadas pela 
lei, como o controlo de apresentação periódica dos 
beneficiários das prestações de desemprego, e 
ainda uma componente de oferta formativa.

O primeiro eixo enunciado, que diz respeito ao 
acompanhamento das pessoas em situação de 
desemprego, materializa-se por exemplo no apoio 
à elaboração de currículos, na divulgação de medi-
das de apoio ao emprego, empreendedorismo e 
formação, e todas as ações do GEPE – Grupo de 
Entreajuda para a Procura de Emprego, em que se 
procura capacitar as pessoas para o exercício da 
procura ativa de emprego.

técnicos de gestão desportiva, em parceria com o 
SLO – Sport Lisboa e Olivais. Teremos ainda 
formações disponibilizadas pelos parceiros da JFO, 
no âmbito da rede Emprega Lisboa”.

A título informativo, a formação de Técnico de 
Gestão Desportiva terá início no dia 2 de julho de 
2018, no horário das 10h às 17h dos dias úteis, nas 
instalações do Sport Lisboa e Olivais, na Rua 
Almada Negreiros, n.º 1. Destina-se a jovens adul-
tos até aos 24 anos, com o 9.º ano de escolaridade, 
inscritos nos serviços de emprego (IEFP).

As inscrições fazem-se no GIP, no Espaço da Juven-
tude (Rua Eurico da Fonseca, Loja 1C). 

Contactos:
218 533 232; gip.olivais@jf-olivais.pt.

A Freguesia de Olivais dispõe agora de dois Centros 
Qualifica, através dos quais os adultos podem procurar 
obter certificação escolar e/ou certificação profissional.

Os dois novos Centros Qualifica situam-se no 
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós (CQ-EQ) e 
na Escola de Comércio de Lisboa (CQ-ECL) e ofere-
cem várias soluções de certificação escolar e 
profissional a todos os interessados.

Os Centros Qualifica são estruturas especializadas 
em educação e formação que procuram as 
melhores soluções para cada pessoa, permitin-
do-lhe obter a certificação que procura, conjugan-
do o que aprendeu ao longo da vida, em diferentes 
contextos, com a formação que lhe possa faltar 
para completar uma qualificação.

“Somos uns privilegiados por ter na nossa 
Freguesia dois belíssimos Centros Qualifica”, 
regozija-se a Presidente Rute Lima. “O que 
importa nas áreas da Educação e da Formação 
é existir oferta, porque procura vai haver 
sempre. A abertura destes dois Centros vai ao 
encontro do que a JFO defende: a Educação 
acima de tudo, a preparação dos jovens para 
a vida adulta e para o mercado de trabalho e 
a formação dos adultos que já se encontram 
no mercado de trabalho e que querem ver 
certificadas as suas competências. Sabemos 
que muitas pessoas não puderam concluir a 

sua formação no tempo próprio por motivos 
variados, e que têm competências que não 
são certificadas. Por isso, é uma grande 
alegria para nós ter estes dois Centros Quali-
fica, dirigidos por pessoas altamente 
qualificadas, em duas entidades parceiras 
da JFO. Ganhamos todos: Junta de Freguesia, 
jovens e adultos, corpos docentes e o País 
como um todo!”.

Toda a informação relevante encontra-se 
disponibilizada no site da JFO, em:
www.jf-olivais.pt.

Dois novos Centros 
Qualifica nos Olivais
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Toda a informação relevante encontra-se 
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Qualifica nos Olivais
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“Da Gestão, em Autarquias”

Os Olivais estão bem presentes na obra que foi apresentada no Museu da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, através do capítulo da autoria de Rute Lima.

A obra “Da Gestão, em Autarquias”, com coordenação de João Ralha e com o contributo de múltiplos autores, inclui um 
capítulo que deita um olhar mais atento sobre o caso específico dos Olivais e a experiência da concretização da refor-
ma administrativa.

“O convite que me foi dirigido para participar na redação desta obra foi feito numa perspetiva técnica”, nota Rute 
Lima. “Apesar disso, considerei que todo o processo da reforma administrativa da cidade de Lisboa é um belo exemplo 
do que se deve fazer em matéria de descentralização, em que sobressaíram muitos aspetos técnicos. Considerei que 
era importante uma componente histórica do processo em relação aos Olivais; coloquei à consideração do coorde-
nador da edição que fizesse constar os Olivais na obra, não só como experiência pessoal minha, mas assumindo uma 
conotação de case study, e assim foi: o processo de descentralização de competências na Freguesia de Olivais ficou 
assim plasmado numa edição técnica que abrange várias áreas de especialização, o que não deixa de ser motivo de 
orgulho para todos os olivalenses”.

Estudantes dos Olivais visitam Base Aérea do Montijo com a JFO
Fruto da colaboração entre a Associação de Estudantes e a JFO, algumas dezenas de jovens estudantes da Escola Secundária 
António Damásio visitaram a Base Aérea do Montijo.

Uma parceria entre a Junta de Freguesia de Olivais e a Associação de Estudantes da Escola António Damásio, contribuindo a autarquia sobretudo através da disponibilização de transporte.

Para  Duarte Carreira, responsável pelo pelouro da Juventude, “Consideramos que é importante 
promover o associativismo jovem, por ser um fator chave no desenvolvimento dos jovens e 
porque achamos que esta promoção faz parte da nossa missão. Temos organizado algumas 
atividades em conjunto; gostaríamos de organizar mais e procuraremos fazê-lo no futuro. É funda-
mental incentivar a participação cívica dos jovens, tendo em vista o seu crescimento e a afirmação 
da sua identidade”.

Duarte Carreira realça a possibilidade de que os alunos usufruíram de conhecer a Base Aérea, os 
recursos ao dispor do Estado Português no cumprimento das suas missões, como os helicópteros 
e as aeronaves de transporte de carga e passageiros, nomeadamente o famoso C130, a apresen-
tação da carreira militar, que poderá ser hipótese para alguns dos visitantes, que estão em vias de 
definir o seu percurso profissional.

Justiça mais próxima dos olivalenses
A Junta de Freguesia de Olivais e o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de 

Lisboa (CAUAL) assinaram um protocolo de cooperação
que trará aos olivalenses justiça de proximidade.

O protocolo foi assinado pela Presidente Rute Lima e pelo diretor executivo do CAUAL, Carlos Pedroso, participando igual-
mente no ato o vogal da Ação Social da JFO, Fernando Pinto. Ao abrigo deste protocolo, os fregueses dos Olivais vão encontrar 
no CAUAL uma alternativa aos tribunais judiciais para a resolução de conflitos, com a vantagem de obterem maior celeridade 
e com custos substancialmente menores.

Os olivalenses podem submeter ao CAUAL conflitos de vizinhança, de consumo, em contexto hospitalar, laborais e familiares. 
Os conflitos serão encaminhados para um mediador de conflitos, certificado pelo Ministério da Justiça que ajudará as partes 
a dialogarem, com vista a um eventual acordo.

O vogal Fernando Pinto fala de uma “excelente novidade para todos os nossos fregueses”, pensando particularmente nas 
pessoas que “não tinham possibilidade de recorrer aos tribunais, quer pela sua morosidade, quer pelos elevados custos 
relacionados com a contratação de advogado e com as próprias custas processuais”.

Crianças dos Olivais têm       
Semana do Desporto nas Escolas

À semelhança do que aconteceu na Semana da Cultura, as crianças
das escolas do 1.º ciclo da Freguesia tiveram uma Semana do Desporto
recheada de atividades.

A iniciativa inseriu-se no âmbito das AEC – Atividades de Enriquecimento Curricular s em que promovemos a Semana do 
Desporto e da Cultura. Demos a conhecer às crianças através de convidados que vieram. É enriquecedor conhecerem 
outras realidades e outros desportos, chamar a atenção para 

Correu muito bem, um balanço muito positivo. As crianças adoram sair da rotina e fazer actividades em grupo. É muito 
interessante observar estas dinâmicas, por exemplo nas estafetas, em que foram muito competitivos, muito entusiasma-
dos. Enquanto um grupo fazia a actividade, o outro era a claque. Foi muito engraçado, muito participativo. Tivemos ainda 
dança e outras coisas, foi muito bom.

Programa de caminhadas atinge
as 500 participações só em 2018

Incluindo apenas as cinco caminhadas da edição de 2018 realizadas até ao momento, o 
número de participantes ascende já às 500 pessoas.

Os destinos visitados pelos olivalenses este ano foram, por ordem cronológica: a Península de Tróia, em fevereiro; a Serra de 
Grândola, em março; a Barragem do Pisão, Beringel, em abril; a Serra do Louro, Palmela, também em abril; e Olhos de Água, 
Alcanena, no mês de maio. No calendário, sobram três jornadas ainda este ano, com uma ligeira alteração em relação ao 
programa inicial: nos dias 23 e 24 de junho, teremos como destino Pedrógão Grande (originalmente prevista para o mês de 
outubro); nos dias 20 e 21 de outubro, o destino é a Mata dos Medos, Charneca da Caparica (originalmente marcada para junho). 
Além destas duas caminhadas, pelo meio há a Rota Vicentina, a realizar nos dias 15 e 16 de setembro.

O vogal com o pelouro do Desporto, Duarte Carreira, manifesta-se orgulhoso pela grande adesão que o programa continua a 
suscitar: “A fasquia está muito elevada e continuamos a trabalhar para proporcionar a todos os que caminham connosco uma 
experiência positiva a todos os níveis. O programa de caminhadas da JFO está já numa fase de consolidação e temos muito 
orgulho na qualidade do projeto”.

8.ª Caminhada JFO – ANDDI Portugal
No dia 8 de maio, realizou-se a já tradicional Caminhada que reúne

a JFO e a ANDDI Portugal, na qual participaram mais de 150 pessoas.

A ANDDI – Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, que agrega associações que trabalham 
diretamente com pessoas portadoras de deficiência intelectual, é já uma parceira de longa data da Junta de Freguesia 
de Olivais.

Inserida nas comemorações do aniversário da Freguesia, a 8.ª caminhada contou com algumas inovações, nomeada-
mente ao nível do percurso, conforme explica o vogal Duarte Carreira, que participou uma vez mais nesta iniciativa: “A 
ANDDI associou-se pelo oitavo ano consecutivo à JFO para organizar uma caminhada inclusiva, no âmbito do 
aniversário da Freguesia, algo que muito nos orgulha. Desde a 1.ª edição, o percurso desta caminhada restringiu-se 
sempre ao Vale do Silêncio e este ano resolvemos alargá-lo, indo ao encontro dos desejos dos participantes da camin-
hada, particularmente das largas dezenas de utentes das entidades associadas da ANDDI. Correu muito bem, por isso 
acredito que estas mudanças implementadas permaneçam nas próximas edições”. 
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Para que os olivalenses fiquem a conhecer como se operacionalizam as tarefas referentes
à Higiene Urbana, apresentamos os traços gerais do exercício desta competência.

Higiene Urbana:
uma missão 24 horas por dia

O trabalho das brigadas da Higiene Urbana 
consiste no conjunto de tarefas desempenhadas 
com vista à manutenção da limpeza e asseio dos 
espaços públicos, e que se divide em várias áreas.

Uma delas é a atividade de varredura manual ou 
mecânica apoiada pelos meios ao dispor das 
brigadas: uma varredora mecânica de 5 m3, dois 
Glutton (aspiradores), sopradores dorsais e 
sopradores de mão.

Outra, igualmente importante, diz respeito ao 
controlo de ervas nos passeios, com recurso a 
deservagem manual e deservagem mecânica. Esta 
última consiste em efetuar o corte de ervas com 
roçadora mecânica. Para controlo das ervas é 
também aplicado produto fitofarmacêutico.

Ainda no que diz concerne esta atividade, nas 
áreas mais sensíveis, como parques infantis, 
jardins-de-infância e escolas, hospital, igrejas, 
estruturas residenciais para idosos e parques 
urbanos de proximidade, o controlo de ervas nos 
passeios é efetuado por produto biológico: vinagre 
de álcool.

Passando para outra atividade, as brigadas da 
Higiene Urbana são também chamadas a efetuar a 
limpeza de sarjetas. Esta tarefa consiste em garan-
tir a desobstrução dos canais de escoamento, com 
o propósito de evitar inundações, enchentes e 
outras situações complicadas. Para tal há que 
remover o lixo, folhas e terras que impedem o 
escoamento das águas.

Resta ainda a atividade de apoio logístico à limpe-
za, ou seja, o transporte de entrega e recolha de 
equipamentos como ferramentas e contentores 
nos circuitos. Para o efeito, são utilizadas três 
viaturas de caixa aberta e estão afetos a esta ativi-
dade seis assistentes operacionais.

ente, continuamos a identificar focos de prob-
lemas. Continuamos a verificar que alguns 
cidadãos não utilizam os recursos ao seu dispor 
para fazer a recolha dos monos, vemos diaria-
mente dispersos pela Freguesia amontoados de 
objetos e mobiliário que podem ser recolhidos de 
forma fácil e célere pelo serviço de recolha do 
Município, que de resto funciona muito bem. Por 
falta de conhecimento ou de vontade, as pessoas 
ainda não adotam a atitude mais cívica em relação 
a estas matérias, e assim contribuem para a 
degradação da sua qualidade de vida. Quem fala 
dos monos, fala dos dejetos caninos, das beatas no 
chão, de lixo atirado para o chão de forma por 
vezes inadvertida, outras nem tanto”, lamenta a 
Presidente. 

Neste capítulo, convém recordar os cidadãos que 
os dejetos caninos devem ser colocados em sacos 
herméticos e depositados nos contentores de lixo, 
não nas papeleiras.

A JFO exerce o seu trabalho de acordo com um 
planeamento antecipado das tarefas, distribuindo 

as equipas por zonas de inter-
venção, e os comportamentos 
cívicos inadequados acabam por 
causar algum transtorno no planea-
mento. 

Há que recordar que o serviço da 
Higiene Urbana da JFO está certifi-
cado ao nível da gestão da quali-

dade e que, desde que foi certificado pela primeira 
vez, tem vindo sempre a melhorar. “Os recursos, os 
funcionários e colaboradores que desempenham 
tarefas de Higiene Urbana são altamente qualifica-
dos para tal e muitíssimo empenhados no seu 
trabalho”, remata a Presidente. “Os cidadãos 
também têm de fazer a sua parte. Vamos continuar 
a apostar na sensibilização!”.

ESPAÇO
PÚBLICO

ESPAÇOS
VERDES

Ambiente
URBANO 79

Executadas
101
Ocorrências

maio 2018

HIGIENE
URBANA
 562 varreduras

 50 deservagens

 48 reparações de calçada

 8 colocação/recolocação pilaretes

 7 reparações de caldeiras
de árvores

 11 reparações e manutenções em 
escolas da freguesia

 5 reparações e manutenções nos 
mercados

 7 intervenções de manutenção
de sinalização vertical

 Reparações no Centro de Dia, Proteção 
Civil, Biblioteca e Espaço da Juventude

257 883m2

Executámos o corte e limpeza de uma 
área de 477 000m2 de espaços verdes

17  intervenções a nível de 
Espaços Verdes na Escolas da 
Freguesia

Para a atividade da varredura, estão afetos 13 
assistentes operacionais diariamente, cobrindo os 
88 circuitos de varredura da Freguesia.

Para a atividade da deservagem, estão afetos seis 
assistentes operacionais diariamente, designada-
mente dois operadores de roçadora mecânica, dois 
assistentes operacionais (que utilizam placas de 
proteção da forma a evitar acidentes pelo arre-
messo de objetos do corte das ervas) e dois assis-
tentes operacionais para efetuar a varredura 
proveniente do corte de ervas.

Para a atividade de limpeza de sarjetas, estão 
afetos três assistentes operacionais, qua atuam 
primariamente nos pontos críticos da Freguesia 
propícios à formação de bacias de água e efetuam 
a manutenção preventiva de todas as sarjetas. Um 
dos grandes obstáculos com que os funcionários 
se deparam nesta tarefa é a existência de veículos 
estacionados em cima de sarjetas obstruídas.

Importância da responsabilidade individual do 
cidadão

A autarca insiste no ponto que diz respeito ao com-
portamento dos munícipes: “Tentamos a todo o 
custo criar condições para que os nossos 
funcionários trabalhem da melhor forma possível e 
da forma menos penosa. Por outro lado, temos 
noção de que ainda existe um grande trabalho a 
fazer em termos de sensibilização da comunidade. 
Ao nível da preservação dos espaços e do ambi-

Para a Presidente Rute Lima, a Higiene 
Urbana ”é um serviço determinante para a 
qualidade de vida que se pretende, ao nível 
da salubridade e da higiene em si, da forma 
como mantemos a nossa Freguesia limpa”. 

14 notícias 15em detalhe



Para que os olivalenses fiquem a conhecer como se operacionalizam as tarefas referentes
à Higiene Urbana, apresentamos os traços gerais do exercício desta competência.

Higiene Urbana:
uma missão 24 horas por dia
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za, ou seja, o transporte de entrega e recolha de 
equipamentos como ferramentas e contentores 
nos circuitos. Para o efeito, são utilizadas três 
viaturas de caixa aberta e estão afetos a esta ativi-
dade seis assistentes operacionais.

ente, continuamos a identificar focos de prob-
lemas. Continuamos a verificar que alguns 
cidadãos não utilizam os recursos ao seu dispor 
para fazer a recolha dos monos, vemos diaria-
mente dispersos pela Freguesia amontoados de 
objetos e mobiliário que podem ser recolhidos de 
forma fácil e célere pelo serviço de recolha do 
Município, que de resto funciona muito bem. Por 
falta de conhecimento ou de vontade, as pessoas 
ainda não adotam a atitude mais cívica em relação 
a estas matérias, e assim contribuem para a 
degradação da sua qualidade de vida. Quem fala 
dos monos, fala dos dejetos caninos, das beatas no 
chão, de lixo atirado para o chão de forma por 
vezes inadvertida, outras nem tanto”, lamenta a 
Presidente. 

Neste capítulo, convém recordar os cidadãos que 
os dejetos caninos devem ser colocados em sacos 
herméticos e depositados nos contentores de lixo, 
não nas papeleiras.

A JFO exerce o seu trabalho de acordo com um 
planeamento antecipado das tarefas, distribuindo 

as equipas por zonas de inter-
venção, e os comportamentos 
cívicos inadequados acabam por 
causar algum transtorno no planea-
mento. 

Há que recordar que o serviço da 
Higiene Urbana da JFO está certifi-
cado ao nível da gestão da quali-

dade e que, desde que foi certificado pela primeira 
vez, tem vindo sempre a melhorar. “Os recursos, os 
funcionários e colaboradores que desempenham 
tarefas de Higiene Urbana são altamente qualifica-
dos para tal e muitíssimo empenhados no seu 
trabalho”, remata a Presidente. “Os cidadãos 
também têm de fazer a sua parte. Vamos continuar 
a apostar na sensibilização!”.

ESPAÇO
PÚBLICO

ESPAÇOS
VERDES
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URBANO 79

Executadas
101
Ocorrências
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HIGIENE
URBANA
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FEVEREIRO

V

OUTUBRO

Venha caminhar connosco!
Inscrições prévias, que se iniciam às 09h00 de 
segunda feira anterior à data da sua realização.

Presencialmente nos serviços da Freguesia ou pelo 
email desporto@jf-olivais.pt

Caminhadas
2018
Natureza, Exercício,
Saúde e Convívio

agenda
da freguesia

JUNHO

27
Portugal e a ideia da Europa
Dra Isabel Baltazar
Parceria com o Instituto da História Contemporânea 
da FSCH da Universidade Nova de Lisboa

Entrada livre

Conferência - Portugal
e a ideia da Europa
Casa da Cultura
18h00

O SÓTÃO
Projecto de partilha
e reeutilização de objetos
Casa da Cultura dos Olivais

MAIO

V

AGOSTO

OLIVAIS EM FÉRIAS
séniores
Decorre entre os dias
25 de Junho e 03 de Agosto

25 JUNHO

V

03 AGOSTO

JUNHO

Arraiais
é nos Olivais
Todas as 6ª feiras e sábados
Abertos 12 e 13 de junho

Olivais
Arraiais

é nos

Todas as 6ª feiras e sábados
Abertos 12 e 13 de junho
(Véspera e dia de Stº António)

ADCEO
Rua Quinta de Santa Maria

Grupo Musical “O pobrezinho”
Rua do Chibuto

Ingleses Futebol Clube
Rua Cândido de Oliveira

Olivais

CONCERTO “NIRVANA PROJECT”
Classe de conjunto de alunos da Escola de 
Música Fort’Aplauso.
Entrada livre

JUNHO

30
CONCERTO
“NIRVANA PROJECT”
Casa da Cultura
21h30

Programa decorre
entre 25 de Junho e 03 Agosto

Para pessoas com 55 anos ou mais que residam na freguesia

Mais informações: geral@jf-olivais.pt

+ 55 anos

séniores

OLIVAIS EM FÉRIAS
crianças
Decorre entre os dias
02 de Julho e 14 de Setembro

02 JULHO

V

14 SETEMBRO

dos 3 aos 13 anos
Programa decorre entre

02 de Julho e 14 de Setembro
Para crianças que residam ou estudem na freguesia

Mais informações: geral@jf-olivais.pt

crianças




