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1. Mensagem da Presidente – Dra. Rute Lima 

 

“Caro Cidadão, 

  

O objetivo do presente documento é o de apresentar o Relatório de Gestão e respetiva 

Prestação de Contas de 2016, da Junta de Freguesia de Olivais, referente ao 

exercício dos órgãos da Junta de Olivais, que tomaram posse em 25 de outubro de 

2013, mandato de 2013 a 2017. 

  

Ainda que estes documentos normalmente, por imperativo legal, enquanto instrumentos 

de natureza legal e técnica, descrevem a atividade desenvolvida pela Junta de 

Freguesia de Olivais e constituam, em parte uma peça fechada, para lá da linguagem 

hermética dos números é possível verificar que o presente Relatório, vai ao encontro dos 

princípios básicos de transparência e correção para com todos os Olivalenses, pelo que 

desde já, se assume o objetivo do mesmo assegurar a Resolução do Conselho de 

Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, que definiu os Princípios de Bom 

Governo (PBG) dirigidos ao Estado e às empresas por ele detidas, mas não exigidos ao 

setor local. 

  

O rigor do modelo enquadrador da nossa gestão Junta de Freguesia de Olivais, 

constitui assim um dos pilares fundamentais da nossa atuação, que permite antever, 

desde logo, um futuro risonho e uma melhoria sustentável da qualidade de vida dos 

Olivalenses, tal como as dificuldades e o trabalho árduo que se coloca à gestão 

autárquica presente e futura. 
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Assim, não queria deixar passar esta oportunidade, nesta minha nota pessoal para 

congratular a mudança de políticas que tem vindo a ser implementadas pelo atual 

Governo, sublinho em particular o novo rumo refletido no Orçamento de Estado para 

2017, que vem ao encontro das preocupações demonstradas pela população e pelas 

autarquias. Este é um orçamento que reforça de forma substancial a autonomia do 

Poder Local e reconhece dessa forma a importância das Freguesias como órgãos 

autárquicos indispensáveis no desenvolvimento da nossa sociedade. 

  

Este novo papel das Freguesias é muito importante e vem trazer maior capacidade, para 

que seja possível responder melhor às necessidades de governo da Cidade. As 

Freguesias são a relação de proximidade com as populações e, através de uma 

organização mais modernizada é possível conseguir fazer mais com menos dinheiro, o que 

permite assumirem-se como agentes ativos do progresso, combatendo as assimetrias, as 

desigualdades e promover o desenvolvimento económico, social e cultural. 

  

Ser autarca é ser escrutinado todos os dias na rua pelos cidadãos e não apenas de 

quatro em quatro anos. Para nós, só assim a Junta de Freguesia, pode estimular a 

economia e, consequentemente, criar emprego, gerar riqueza, satisfação e prazer de Viver 

nos Olivais. 

  

Olivais 12 de Abril de 2017 

A Presidente da Junta de Freguesia” 

 

 

(Dra. Rute Lima)  
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2. Elaboração e Controlo do Documento 

O presente documento, de nome "Relatório de Gestão e Prestação de Contas", foi elaborado tendo por 

base os requisitos de Qualidade da ISO 9000, tal como o modelo de standard de documentação 

definido no Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais, cujo número de referência interna é 

o MRP300/SD01 Vers.1.0.a. 

 

O presente documento é constituído com um número total de 494 folhas. 

 

Conforme alínea j) do ponto 1.º do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a elaboração do 

presente documento de prestação de contas é da competência do Presidente da Junta, que após 

preparação de minuta, apresenta à Junta de Freguesia, para análise e aprovação formal, pelo que como 

evidência de elaboração do seu conteúdo, a presidente assina em baixo, nos respetivos espaços: 

 

A Presidente da Junta da Freguesia  Assinatura    Data 

 

Dra. Rute Lima  __________________________ ____/_____/______ 

 

A Senhora Presidente teve como apoio na elaboração os seguintes colaboradores: 

 

Data Autor Versão Registo de alterações 

10/03/2016 Fernando Potes 1.0.a Versão inicial 

04/04/2016 V4b 1.0.b Versão inicial + revisão 

 

Como Revisor da minuta final do documento a entregar à Presidente, temos: 

 

Nome Função 

Ricardo Lima Assessor da Senhora Presidente 
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Conforme alínea e) do ponto 1.º do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do 

presente documento de prestação de contas é da competência da Junta de Freguesia, que após 

aprovação, submete à apreciação da Assembleia de Freguesia para análise e aprovação formal, pelo 

que como evidência de aprovação do presente documento, os elementos que constituem a Junta de 

Freguesia de Olivais, assinam em baixo, nos respetivos espaços: 

 

A Presidente da Junta da Freguesia  Assinatura    Data 

 

Rute Sofia Florêncio Lima de Jesus _____________________________ ____/_____/______ 

 

Secretário      Assinatura    Data 

 

Anabela Pereira da Silva ______________________________ ____/_____/______ 

 

 

Tesoureiro      Assinatura    Data 

 

Hugo Miguel Mateus Gaspar ______________________________ ____/_____/______ 

 

 

Vogais       Assinatura    Data 

 

Ana Catarina de Jesus Crista ______________________________ ____/_____/______ 

 
 

Cátia Patrícia Pinto Rosas ______________________________ ____/_____/______ 

 
 

Duarte Albuquerque Carreira ______________________________ ____/_____/______ 

 
 

José Ricardo Silva ______________________________ ____/_____/______ 
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3. O Relatório num minuto 

O Presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas da Junta de Freguesia de Olivais assegura os 

requisitos legais de prestações de contas, nomeadamente, (i) o enquadramento da situação económica 

vivida, (ii) uma análise da execução orçamental e financeira, (iii) apresenta os resultados das grandes 

opções do Plano, nomeadamente do Plano Plurianual de Investimento, bem como as alterações 

patrimoniais e os resultados económicos do ano de 2016. 

 

A economia portuguesa 

tem mantido a trajetória 

de recuperação 

moderada nos anos mais 

recentes. Desta forma, 

após um crescimento de 

1,2% em 2016, o PIB 

deverá acelerar para 

1,4% em 2017, 

estabilizando o seu 

ritmo de crescimento 

em 1,5% nos dois anos 

seguintes. 

 

Apesar da manutenção das restrições em termos de transferências do Governo Central e das crescentes 

responsabilidades e competências atribuídas, em 2016 a JFO, tendo por base o seu Modelo Estratégico, 

os objetivos estratégicos contratualizados com os Olivalenses em setembro de 2013 e o seu 

pensamento de melhoria contínua, desenvolveu, entre outros, os seguintes projetos que organizamos e 

apresentamos pelas Divisões e respetivas competências, por forma a facilitar o seu entendimento: 

• Planeamento Estratégico e Modernização 

▪ Com o objetivo de assegurar a eficiente conduta das atividades e operações, incluindo a 

salvaguarda dos ativos, prevenção e deteção de fraudes e erros, precisão e plenitude 

dos registos contabilísticos e a atempada preparação de informação financeira, 

procedemos a uma rigorosa monotorização do Regulamento de Controlo Interno. 

• Comunicação e Imagem 

▪ O objetivo de facilitar e potencializar a comunicação entre os Olivalenses e a JFO foi 

cumprido. Dispomos atualmente de um website que vai de encontro às necessidades de 

toda a comunidade e demais interessados; 

▪ Cumprimos o objetivo relativo à reengenharia dos processos do ambiente informático 

em termos de fluxo de informação, interligação setorial e certificação informática de 

assinaturas digitais; 

▪ No que ao Jornal Olivais respeita, mantivemos a tiragem mensal de 18.000 (dezoito mil) 

exemplares. 

 

Un: %

2016 2017 2018 2019

Real 
(1) Projetado Projetado Projetado

Produto Interno Bruto 1,6 1,2 1,4 1,5 1,5

Consumo Privado 2,6 2,1 1,3 1,4 1,3

Consumo Público 0,8 1,0 0,0 0,4 0,2

Formação Bruta de Capital Fixo 4,5 -1,7 4,4 4,3 4,5

Procura Interna 2,5 1,2 1,5 1,7 1,6

Exportações 6,1 3,7 4,8 4,6 4,4

Importações 8,2 3,5 4,8 4,9 4,4

Evolução dos Preços

Inflação (IHPC) 0,5 0,8 1,4 1,5 1,5

Saldo das Balanças Corrente e de Capital (% do PIB)

Balança Corrente e de Capital 1,7 1,1 0,9 0,9 1,1

Balança de Bens e Serviços 1,8 2,2 1,9 1,8 1,8
(1) Informação disponível até 24 de novembro de 2016 Fonte: Banco de Portugal

PIB E COMPONENTES DA DESPESA 2015
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• Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos 

▪ Assegurámos o registo de correspondência: 14.422 (catorze mil, quatrocentos e vinte e 

dois) registos de entrada e 5.470 (cinco mil, quatrocentos e setenta) registos de saída; 

▪ Efetuámos 680 (seiscentos) procedimentos de contratação e aquisição de bens e 

serviços de acordo com os procedimentos estabelecidos no Código dos Contratos 

Públicos (CCP). 

• Ambiente Urbano 

▪ No âmbito das diversas ações de sensibilização realizadas pelos Serviços de 

Sensibilização e Educação Ambiental, foram abordadas pessoalmente 513 (quinhentas e 

treze) pessoas, afixados 132 (cento e trinta e dois) cartazes no interior de edifícios e 

distribuídos 1.270 (mil, duzentos e setenta) folhetos; 

▪ No âmbito do Projeto Horta D´Oliva foram beneficiadas quatro organizações da 

Freguesia: Casa de Acolhimento Mão Amiga, Centro de Dia da Junta de Freguesia de 

Olivais, Centro Social Paroquial de Olivais Sul e Refood, permitindo chegar já a mais de 

uma centena de pessoas;  

▪ Foram concluídas as obras de remodelação do Posto de Limpeza da Praça de Salazar; 

▪ Encontram-se finalizadas as obras decorrentes da requalificação das instalações no 

Posto de Higiene para um Armazém de Produtos Fitofarmacêuticos, tendo o mesmo 

sido aprovado pela DRAPLVT;  

▪ Após a autorização da DRAPLVT, os Olivais são a primeira Autarquia de Lisboa habilitada 

a poder aplicar produtos fitofarmacêuticos; 

▪ Realizámos 12.251 (doze mil, duzentas e cinquenta e uma) operações de higiene urbana 

(deservagem e desmatação, aplicação de herbicida, lavagem, limpeza e varredura de 

ruas e sarjetas, recolha de dejetos); 

▪ Elaborámos um conjunto de projetos de arquitetura paisagística para requalificação de 

diversos espaços na Freguesia; 

▪ Foram colocados 27 (vinte e sete) novos sistemas de rega e reparados 36 (trinta e seis) 

sistemas de rega já existentes; 

▪ Procedemos a 223 (duzentas e vinte e três) podas, 35 (trinta e cinco) abates, 261 

(duzentas e sessenta e uma) plantações e replantações e 27 (vinte e sete) adoções de 

árvores; 

▪ Procedemos à reabilitação e requalificação dos espaços verdes das Escolas da 

Freguesia; 

▪ Procedemos à limpeza e manutenção dos espaços verdes dos 12 (doze) parques infantis 

da Freguesia. Foram realizadas 180 (cento e oitenta) intervenções; 

▪ Concluímos o novo caminho pedonal na Rua Capitão Santiago de Carvalho; 

▪ Procedemos a obras de melhoria do espaço público; 

▪ Realizámos obras de requalificação de estacionamento, procurando reduzir os 

transtornos causados aos moradores; 

▪ Efetuámos 20 (vinte) intervenções de repavimentação; 
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▪ Realizámos 355 (trezentas e cinquenta e cinco) intervenções de calcetamento de 

manutenção e reparação da calçada portuguesa; 

▪ Efetuámos 372 (trezentas e setenta e duas) intervenções de manutenção e reparação 

de equipamentos coletivos; 

▪ Através do projeto Oficina do Reformado Olivais efetuámos 352 (trezentas e cinquenta 

e duas) intervenções; 

▪ Iniciámos o projeto SOS Calçada no dia 01 de fevereiro de 2016, sendo que ao término 

do ano efetuámos 205 (duzentas e cinco) intervenções; 

▪ Procedemos à renovação dos sinais de trânsito com um total de 123 (cento e vinte e 

três) intervenções; 

▪ Foram rececionados 83 (oitenta e três) elogios de satisfação dos munícipes quanto aos 

serviços prestados pela Junta; 

▪ Foram elaboradas 2.209 (dois mil, duzentas e nove) repostas escritas. Desde a criação 

da nova base de dados das ocorrências foram registados 254 (duzentas e cinquenta e 

quatro) GOPI (Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção). 

• Ação Social, Educação e Cidadania 

▪ O Serviço de Intervenção Social realizou 482 (quatrocentos e oitenta e dois) 

atendimentos, 05 (cinco) acompanhamentos, 248 (duzentas e quarenta e oito) 

informações sociais e 07 (sete) visitas domiciliárias; 

▪ O Serviço de Intervenção Social realizou, entre outras atividades, diversos contactos e 

reuniões com variadas instituições sociais e outras entidades, encaminhamentos e 

pareceres técnicos, diligências relativamente a candidaturas e orientação de estágios; 

▪ Assegurámos o funcionamento do Centro de Dia da Junta de Freguesia, 365 dias do ano 

e a participação dos utentes em eventos, programas, visitas e passeios, entre outros; 

▪ Continuámos o Projeto Desafios com o objetivo de intervenção comunitária ao nível da 

prevenção primária e secundária de comportamentos de risco; 

▪ A Loja Social atendeu 295 (duzentas e noventa e cinco) solicitações referentes a 

alimentos e roupas; 

▪ O Serviço de Saúde e Bem-estar, no que às atividades de psicologia respeita, realizou 

456 (quatrocentos e cinquenta e seis) atendimentos psicológicos e 36 (trinta e seis) 

visitas domiciliárias; 

▪ Através do Olivais Saúde & Bem-Estar foram realizadas 5.061 (cinco mil e sessenta e 

uma) consultas de acupuntura, osteopatia, fisioterapia, cinesoterapia, enfermagem e 

psicologia; 

▪ O Olivais Porta a Porta chegou aos Olivalenses a 16 de março de 2015 e é com uma 

enorme honra que nos orgulhamos de dizer, que, desde a sua inauguração até final do 

ano de 2016, transportámos 35.650 (trinta e cinco mil, seiscentas e cinquenta) pessoas; 

▪ Assegurámos a Componente de Apoio à Família (CAF) com a participação de 624 

(seiscentas e vinte e quatro) crianças inscritas, 43 (quarenta e três monitores) e 7 (sete) 

coordenadores; 
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▪ Realizámos Atividades de Enriquecimento Escolar (AEC), tendo como linhas condutoras 

as seguintes áreas: Inglês, Atividades Lúdico Expressivas e Atividades Físico Desportivas; 

▪ Procedemos à requalificação da Escola Adriano Correia de Oliveira, interiores e telhado 

e à manutenção de todo o equipamento escolar das sete escolas da Freguesia; 

▪ Assumimos, no decorrer do ano de 2016, a gestão e consequente responsabilidade pela 

confeção das refeições escolares nas sete escolas da Freguesia. Este compromisso 

assumido veio permitir a dinamização da economia local, com a aquisição de produtos 

no comércio da Freguesia. Servimos 277.843 refeições (pequenos-almoços, almoços e 

lanches); 

▪ Foram acompanhadas 304 (trezentas e quatro) crianças no âmbito do projeto de 

Terapia da Fala; 

▪ Realizámos e apoiámos um conjunto de iniciativas, atividades e eventos lúdicos e 

culturais;  

▪ Assegurámos a gestão dos equipamentos desportivos e recreativos da Freguesia 

(campos de jogos, campos de basquete, parques infantis, espaços de equipamentos de 

fitness); 

▪ A Biblioteca da JFO foi visitada por 35.377 (trinta e cinco mil, trezentos e setenta e sete) 

utilizadores, efetuou 10.439 (dez mil, quatrocentas e trinta e nove) pesquisas a pedido 

do utilizador e emprestou 26.359 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e nove) 

documentos, para além de outras atividades realizadas; 

▪ Na Casa da Cultura, continuámos com as atividades de caráter fixo e realizámos 

diversas atividades: literatura, exposições, workshops, teatro, entre outras; 

▪ Realizámos várias iniciativas e eventos em cooperação com as associações e 

coletividades da Freguesia: Olivais CUP, Olisípiadas, Passeio de Cicloturismo pelas 

Freguesias do Antigo Concelho de Olivais, Olivais em Férias, Férias Radicais, Gala do 

Desporto Olivais, Corrida de S. Silvestre Olivais, entre outros; 

▪ Desenvolvemos vários projetos para a promoção da prática desportiva, entre os quais: 

Caminhadas, Olivais faz bem ao corpo, Olivais by Night, entre outros. 

• Apoio ao Cidadão e Economia 

▪ Assegurámos a gestão e manutenção dos quatro mercados; 

▪ No que ao Serviço de Ocupação da Via Pública e Publicidade respeita, deram entrada 94 

(noventa e quatro) processos, o que demonstra a crescente dinamização que a 

Freguesia tem vindo a registar, fruto do empenho constante de toda a estrutura 

orgânica da JFO; 

▪ Procedemos à direção de fiscalização de obras; 

▪ Procedemos a ações de fiscalização; 

▪ Realizámos várias ações de estímulo da atividade dos 

Mercados e do Comércio local; 

▪ Procedemos ao atendimento de 2.327 (dois mil 

trezentos e vinte sete) utentes para emissão de 

atestados, registos e licenças de canídeos; 

Atendimento 
Jurídico

195

Emissão de 
atestados

1.611

Licenças 
canídeos

586

Registo
canídeos

130
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▪ Asseguramos o Apoio jurídico, em regime de gratuitidade, a 195 (cento e noventa e 

cinco) Olivalenses. 

 

Afinal, é possível fazer muito, com pouco. 

 

Para a execução dos projetos anteriores, a Junta de Freguesia de Olivais, contou com seus 7 eleitos 

locais. 

 

 
 

 

O quadro de pessoal da JFO em 2016 é composto por 116 colaboradores (115 colaboradores em 2015) 

e em regime de tarefa ou avença conta com mais 139 colaboradores.  

 

A receita total arrecadada e cobrada em 

2016 foi de 7,21 milhões de euros (acréscimo 

de 1,28 milhões de euros), mais 21,6% 

relativamente ao ano anterior, pelo aumento 

das receitas de taxas, das transferências 

correntes e venda de bens e prestação de 

serviço. 

 

Em termos Orçamentais, a receita 

apresentou uma taxa de execução de 93,5%, 

dos quais 91,9% são referentes às 

transferências correntes. 

 

As receitas próprias registaram um aumento 

na ordem dos 30,3% relativamente a 2015, 

resultante do início da cobrança das taxas de 

ocupação da via pública e do aumento da 

taxa de ocupação dos mercados e respetiva 
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melhoria dos processos de cobrança e recuperação de dívidas, bem como a receita proveniente dos 

refeitórios escolares resultante do fornecimento de refeições. 

 

A despesa total, em 2016, foi de 7,43 milhões de euros (acréscimo de 861 mil euros), mais 13,1% em 

relação a 2015 devido essencialmente ao aumento das despesas com pessoal (mais 24,8%), aquisição 

de bens e serviços (mais 12,7%) e aquisição de bens de capital (mais 5,3%). A despesa registou uma taxa 

de execução de 84,7% e foi constituída em 92,1% e 7,9% por despesas correntes e despesas de capital 

respetivamente. As despesas com o pessoal (44,9%) e as aquisições de bens e serviços (35%) foram as 

mais significativas. A despesa executada inerente ao PPI foi de 527 mil euros. 

 

O Ativo Líquido da JFO, a 31 de dezembro de 

2016, registou um valor de 2,69 milhões de 

euros, (aumento de 2,2%, cerca de 58 mil 

euros) resultante essencialmente do 

aumento do imobilizado (334 mil euros). O 

peso do imobilizado no Ativo Líquido foi de 

60% em 2016. As disponibilidades saldaram-

se em cerca de 879 mil euros sendo 

constituídas basicamente por depósitos em 

instituições financeiras.  

 

O Passivo da JFO, a 31 de dezembro de 2016, 

registou o valor de 339 mil euros, menos 726 

mil euros em relação a 2015 devido à 

diminuição dos acréscimos de custos 

referentes à provisão de férias e subsídio de 

férias do novo quadro de colaboradores e 

apesar do aumento das dívidas a terceiros. 

 

Os Fundos Próprios da JFO, a 31 de dezembro 

de 2016, cifraram-se em cerca de 2,34 

milhões de euros, apresentando um aumento 

de 2,5% correspondente ao resultado líquido 

positivo do exercício (58 mil euros). 

 

Os proveitos totais gerados pela atividade da 

Junta de Freguesia foram de 7,23 milhões de 

euros e os custos totais de 7,17 milhões de 

euros.  

 

Os resultados operacionais positivos em 2016, na ordem dos 88 mil euros, devido ao aumento das 

transferências e subsídios obtidos em 1,11 milhões de euros face a 2015 e devido à receita proveniente 
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dos proveitos suplementares (aluguer de equipamentos, atividades de saúde e bem-estar, iniciativas de 

ação social e serviços culturais, desportivos e recreativos (218 mil euros). 

 

O saldo de gerência anterior de 1,1 milhões 

de euros teve origem na execução 

orçamental de 2015 no montante de 999 mil 

euros e em operações de tesouraria no 

montante de 103 mil euros. O saldo de 

gerência a transitar para 2016 foi de 879 mil 

euros resultado da execução orçamental 

(772 mil euros) e das operações de tesouraria 

(107 mil euros). 

 

A execução orçamental cumpre a regra do equilíbrio orçamental estabelecida no artigo 40.º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais) tendo 

um saldo corrente positivo em 2016 de aproximadamente 772 mil euros incluindo o saldo da gerência 

anterior. A receita corrente excluindo o saldo da gerência anterior, assegurou a cobertura de 94,8% da 

despesa corrente de 2016. 

 

O peso das dívidas a fornecedores e outros credores na receita total do ano anterior foi nula e o limite 

da dívida total é substancialmente inferior ao limite estabelecido no art.º 52.º da Lei n.º 73/2013 de 3 

de setembro. 

 

O prazo médio de pagamentos, estimado pelo valor da dívida de curto prazo a fornecedores, em 

relação com a aquisição de bens e serviços foi em 2016 de 0,2 dias, cumprindo os objetivos do 

Programa Pagar a Tempo e Horas (Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 de 14 de fevereiro) 

e a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 e Decreto – Lei n.º 127/2012). 

 

Assim, em 2016, os Resultados Líquidos do Exercício 

da Junta de Freguesia de Olivais foram positivos em 

Euros 58.277,77 (cinquenta e oito mil duzentos e 

vinte sete euros e setenta e sete cêntimos), 

propondo-se nos termos do ponto 2.7.3 do POCAL a 

sua aplicação em Resultados Transitados e Reservas 

Legais. 

Un: euros

Reservas Legais 3 033,16          

Resultados Transitados 55 194,61        

Resultados Líquidos do Exercícios 58 227,77        

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Conta 2016
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Rácios / Anos 2013 2014 2015 2016

Receita total / Despesa total % 93,4% 107,9% 115,2% 110,4%

Receita Corrente / Despesa corrente % 93,6% 112,4% 98,5% 94,8%

Passivo / Receita total (n-1) % 3,7% 6,5% 5,7% 4,7%

Dívidas Fornecedores / Receita total (n-1) % 0,4% 0,1% 0,2% 0,0%

Limite da Dívida total Índice 0,01 0,06 0,05 0,04

Custos com Pessoal do Quadro / Receitas Correntes (n-1) % 14,6% 55,9% 38,3% 37,5%

Custos com Pessoal fora do Quadro / Receitas Correntes (n-1) % 0,7% 1,0% 10,5% 18,9%

Prazo Médio de Pagamentos dias 0,1 0,1 0,4 0,2
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4. Ambiente Económico e Legal 

A Prestação de Contas e o Relatório de Gestão são os principais Documentos de Prestação de Contas 

(DPC) políticos e técnicos que sintetizam e descrevem a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia 

de Olivais. De modo a simplificar e a facilitar a sua consulta integrada, entendemos consolidar os dois 

Relatórios no presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2016. 

 

No final de cada ano económico, cabe à Junta de Freguesia apresentar e demonstrar os resultados da 

sua gestão, submetendo à apreciação e votação da Assembleia de Freguesia, os DPC, nos termos da 

alínea e), do ponto 1.º, do artigo 16.º, da Lei 75/2013, de 12 de setembro e alínea d), do ponto 1.º, do 

artigo 9.º, da mesma Lei. 

 

4.1 Enquadramento Legal 

Os atuais Documentos de Prestação de Contas têm como base principal, os seguintes referenciais 

legais: 

• O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, conhecido por Plano Oficial das Autarquias 

Locais (POCAL), e foi o primeiro plano setorial a ser aprovado após a publicação do Plano Oficial 

de Contabilidade Pública, que é o plano base de toda a Administração Pública e consubstancia 

a reforma da administração financeira e das contas públicas do Estado e veio integrar a 

contabilidade orçamental, patrimonial e de custos num único sistema informativo de apoio à 

gestão das autarquias locais; 

• A Resolução n.º 4/2001 - 2.ª Seção - do Tribunal de Contas, de 12 de julho de 2001 - Instruções 

n.º 01/2001 - 2.ª Seção - Instruções para a organização e documentação das contas das 

Autarquias Locais e Entidades Equiparadas, abrangidas pelo POCAL, publicada no DR 2.ª Série, 

nº.191, de 18 de agosto de 2001; 

• A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 49/2007, de 28 de março, que definiu os 

Princípios de Bom Governo (PBG) dirigidos ao Estado, que conforme já explanamos, não é 

aplicável e exigível às Autarquias Locais, no entanto, em face dos princípios que nos orientam, 

consideramos seguir com as devidas adaptações os respetivos Princípios de Bom Governo. 

 

No quadro seguinte sistematizamos os Documentos de Prestação de Contas da Freguesia de Olivais: 

 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Nº DESIGNAÇÃO 
CÓDIGO 
POCAL 

GRUPO 1 PBG 

1 Balanço 5   

2 Demonstração dos Resultados 6   

3 Plano Plurianual de Investimentos 7.1   

4 Orçamento (Resumo) 7.2   

5 Orçamento 7.2   
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6 Controlo Orçamental da Despesa 7.3.1   

7 Controlo Orçamental da Receita 7.3.2   

8 Execução do Plano Plurianual de Investimentos 7.4   

9 Fluxos de Caixa 7.5   

10 Contas de Ordem 7.5   

11 Operações de Tesouraria 7.6   

12 Caraterização da Entidade 8.1   

13 Notas ao Balanço e Demonstração dos Resultados 8.2   

14 Modificações do Orçamento – Receita 8.3.1.1   

15 Modificações do Orçamento – Despesa 8.3.1.2   

16 
Modificações ao Plano Plurianual de 

Investimentos 
8.3.2   

17 
Contratação Administrativa - Situação dos 

Contratos 
8.3.3   

18 Transferências Correntes - Despesa 8.3.4.1   

19 Transferências de Capital - Despesa 8.3.4.2   

20 Subsídios Concedidos 8.3.4.3   

21 Transferências Correntes - Receita 8.3.4.4   

22 Transferências de Capital - Receita 8.3.4.5   

23 Subsídios Obtidos 8.3.4.6   

24 Ativos de Rendimento Fixo 8.3.5.1   

25 Ativos de Rendimento Variável 8.3.5.2   

26 Empréstimos 8.3.6.1   

27 Outras Dívidas a Terceiros 8.3.6.2   

28 Relatório de Gestão 13   

OUTROS DOCUMENTOS 

29 Guia de Remessa    

30 
Ata da Reunião em que foi discutida e votada a 

conta de gerência 
   

31 Norma de Controlo Interno e suas alterações 2.9   

32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9   

33 Síntese das Reconciliações Bancárias    

34 Mapa de Fundos de Maneio    

35 
Relação de Emolumentos Notariais e Custas de 

Execuções Fiscais 
   

36 Relação de Acumulação de Funções    

37 Relação Nominal de Responsáveis    

38 Princípios de Bom Governo    

39 Risco Financeiro    
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40 Programa Pagar a Tempo e Horas    

41 Atrasos nos Pagamentos    

42 Redução Remuneratória    

43 Remuneração Auditor Externo    

44 Remuneração dos Trabalhadores    

45 

Impedimento de Utilização de Cartões de Crédito 

e do Reembolso de Despesas de Representação 

Pessoal 

   

46 Contratação Pública    

47 Princípio da Igualdade de Género    

48 Limites ao Endividamento    

49 Programa de Redução de Custos    

50 Princípio da Unidade de Tesouraria    

51 
Indicação da Missão e Políticas da forma como é 

prosseguida 
   

52 
Indicação dos Objetivos e do Grau de 

Cumprimento 
   

53 
Identificação de todos os Membros dos Órgãos 

Executivos 
   

54 
Remunerações dos Membros dos Órgãos 

executivos 
   

55 Regulamentos Internos e Externos    

56 
Procedimentos Adotados em Matéria de 

Aquisição de Bens e Serviços 
   

63 Código de ética    

64 Sistema de controlo de riscos    

65 
Mecanismos para prevenção de conflitos de 

interesses 
   

 

4.2 Princípios e Politicas Contabilísticas adotadas 

No que respeita à prática contabilística, a Junta de Freguesia de Olivais cumpre as diretivas do Decreto-

Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro (e alterações subsequentes), de forma a assegurar uma imagem 

verdadeira e apropriada da sua situação financeira e patrimonial, dos resultados e da execução 

orçamental, a referir: 

• Princípio da entidade contabilística - constitui entidade contabilística todo o ente público ou 

de direito privado que esteja obrigado a elaborar e apresentar contas de acordo com o 

presente POCAL. Quando as estruturas organizativas e as necessidades de gestão e informação 

o requeiram, podem ser criadas subentidades contabilísticas, desde que esteja devidamente 

assegurada a coordenação com o sistema central; 

• Princípio da continuidade - considera-se que a entidade opera continuadamente, com duração 
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ilimitada; 

• Princípio da consistência - considera-se que a entidade não altera as suas políticas 

contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente 

relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras (nota 

8.2.1 do POCAL); 

• Princípio da especialização (ou do acréscimo) - os proveitos e os custos são reconhecidos 

quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, 

devendo incluir-se nas demonstrações financeiras dos períodos a que respeitem; 

• Princípio do custo histórico - os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição 

ou de produção; 

• Princípio da prudência - significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao 

fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem, contudo, permitir a criação de 

reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de ativos e proveitos por 

defeito ou de passivos e custos por excesso; 

• Princípio da materialidade - as demonstrações financeiras devem evidenciar todos os 

elementos que sejam relevantes e que possam afetar avaliações ou decisões dos órgãos das 

autarquias locais e dos interessados em geral; 

• Princípio da não compensação - os elementos das rubricas do ativo e do passivo (balanço), dos 

custos e perdas e de proveitos e ganhos (demonstração dos resultados) são apresentados em 

separado, não podendo ser compensados. 

 

4.3 O Orçamento de Estado de 2016 

O Orçamento de Estado (OE) de 2016 previu uma verba de 267 milhões de euros destinada às Juntas de 

Freguesias que foram alvo de uma reorganização administrativa, um montante superior em cerca de 5 

milhões de euros relativamente à verba atribuída em 2015. Desta verba, 69,7 milhões de euros foram 

objeto de distribuição pelas 24 freguesias do Município de Lisboa resultantes da Reforma 

Administrativa de Lisboa. 

 

No que respeita às Transferências para as Freguesias por conta da participação nos impostos do Estado, 

o orçamento do Estado de 2016 (OE 2016), considerou um montante de 189 milhões de euros, sendo 

186 milhões de euros por conta do Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e 3 milhões de euros 

respeitantes à majoração em 15% desse mesmo fundo para as freguesias criadas por agregação através 

de pronúncia da Assembleia Municipal, prevista no regime jurídico da reorganização administrativa. 

Desta verba, cerca de 2,3 milhões de euros foram objeto de distribuição pelas freguesias do Município 

de Lisboa. 

 

O OE 2016 considerou ainda cerca de 7,8 milhões de euros para satisfação das remunerações e dos 

encargos dos presidentes das Juntas de Freguesia que tenham optado pelo regime de permanência, a 

tempo inteiro ou a meio tempo (mais de cerca 1,3 milhões de euros em relação a 2015). 
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A Área Metropolitana de Lisboa (AML) foi contemplada com cerca de 529 mil euros (mais de cerca de 6 

mil euros em relação ao ano anterior). 

 

O aumento da receita previsto na Proposta do Orçamento de Estado 2016 (POE 2016) era muito 

superior ao registado em 2015. De acordo com a POE 2016, a receita teria um acréscimo de 1.517 

milhões de euros. Esta previsão de crescimento mais acentuado decorre de uma evolução mais 

favorável da generalidade das componentes da receita, com exceção dos impostos diretos e das vendas 

de bens e serviços, em que deveria aumentar 386 milhões de euros em 2016.  

 

A POE 2016 indicava ainda um esforço do peso dos impostos indiretos no conjunto da receita fiscal, 

bastante mais expressivo do que o verificado no ano anterior, assim, a previsão era que o peso dos 

impostos indiretos na receita fiscal deveria aumentar 2,1 p.p. em 2016, este aumento seria suportado 

pelo Imposto sobre o Tabaco e do Imposto sobre Veículos.  

 

A receita fiscal das administrações públicas prevista apresentava um acréscimo de 1.465 milhões de 

euros, fixando-se em 46.962 milhões de euros em 2016. Este valor é equivalente a 25,2% do PIB e 

corresponde a uma diminuição de 0,2 p.p. do PIB, resultante da previsão de um crescimento nominal 

da receita fiscal (+3,2%) inferior ao do PIB (+3,9%). 

 

Encontrava-se prevista uma redução da sobretaxa de IRS, em 430 milhões de euros e dos seguintes 

efeitos redundantes: 

• introdução do quociente familiar e alargamento das deduções à coleta (200 milhões de euros); 

• redução da taxa de IRC de 23% para 21% (227 milhões de euros); 

• revogação em 2015 do regime de tributação dos fundos de investimento (250 milhões de 

euros). 

 

A POE 2016 apontava para um crescimento bastante significativo dos impostos indiretos, em 1.858 

milhões de euros. Este aumento decorreria do aumento da contribuição sobre o setor bancário (+ 50 

milhões de euros) e do incremento da tributação dos impostos sobre o consumo, nomeadamente: 

• imposto sobre os produtos petrolíferos (+360 milhões de euros); 

• imposto sobre o tabaco (+245 milhões de euros); 

• imposto do selo (+80 milhões de euros); 

• imposto sobre veículos (+70 milhões de euros). 

 

O crescimento da receita do IVA deveria diminuir de 7,4% para 3,1% em 2016, resultante do efeito da 

receita da taxa de IVA aplicada ao setor da restauração. 

 

Ao nível da despesa a POE 2016, a previsão era para uma redução de 1,1 p.p. do PIB em 2016. Todas as 

rubricas da despesa iriam contribuir com exceção do consumo intermédio e das despesas de capital. 
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A evolução da despesa em 2016 refletia a eliminação de várias medidas de contenção orçamental do 

lado da despesa que estiveram em vigor nos anos mais recentes, nomeadamente a extinção das 

reduções remuneratórias, a redução da Contribuição Extraordinária de Solidariedade e a reversão do 

congelamento nominal a que estiveram sujeitas a maioria das pensões do Sistema de Segurança Social 

e da Caixa Geral de Aposentações. 

 

A POE 2016 previa que o consumo intermédio voltaria a registar um forte acréscimo em 2016 (912 

milhões de euros). 

 

4.4 O Ambiente Economico e Social Internacional 

Para o ano de 2016, as perspetivas económicas apontavam para um crescimento comparável com o 

desempenho da economia mundial ao longo dos anos mais recentes. Estimava-se que os países 

europeus pudessem registar um ligeiro crescimento das suas economias.  

 

Os países asiáticos poderiam apresentar uma estagnação, enquanto os países com economias assentes 

quase exclusivamente na exploração dos seus recursos naturais deviam registar um desempenho 

significativamente. 

 

De acordo com as projeções do FML, em termos globais a economia em 2016 deveria crescer 3,6%, 

acima das estimativas referentes a 2015 (3,1%). As economias avançadas e emergentes seriam aquelas 

que mais contribuiriam para esta melhoria. Para a Europa, era esperado um crescimento moderado de 

1,9%. 

 

Contudo, o moderado crescimento mundial registado perto do final de 2015 persistiu no primeiro 

semestre de 2016. Numa análise prospetiva, o crescimento mundial deverá recuperar de forma 

gradual. As taxas de juros baixas, a melhoria das condições nos mercados de trabalho e a resiliência da 

confiança apoiam as perspetivas para as economias avançadas. 

 

Quanto às economias emergentes, a atividade económica da China deverá abrandar, enquanto as 

perspetivas para os grandes exportadores de matérias-primas continuem moderadas.  

 

Após um abrandamento no primeiro trimestre de 2016, o crescimento do PIB nos Estados Unidos 

registou um fortalecimento apenas ligeiro no segundo trimestre, refletindo uma quebra no 

investimento, resultante sobretudo da queda das despesas de capital no setor energético.  

 

No Japão o ritmo de expansão abrandou. Na China, o crescimento do PIB estabilizou no segundo 

trimestre, embora a atividade económica tenha dependido fortemente do apoio do governo através do 

investimento em infraestruturas e do crescimento continuado do crédito. 

 

No Brasil e na Rússia o Produto Interno Bruto voltou a cair no segundo trimestre de 2016. 



 

 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2016 

MRP300/SD01 Vers.1.0.b. 22 de 216 

O PIB real da área do euro cresceu 0,3% no segundo trimestre de 2016, o que compara com 0,5% no 

primeiro trimestre. O crescimento foi suportado pelas exportações líquidas, bem como pela 

continuação do contributo positivo da procura interna. O crescimento continuou no terceiro trimestre 

sensivelmente à mesma taxa do segundo trimestre. 

 

4.5 O Ambiente Económico e Social Nacional 

A economia portuguesa tem mantido a trajetória de recuperação moderada nos anos mais recentes. 

Desta forma, após um crescimento de 1,2% em 2016, o PIB deverá acelerar para 1,4% em 2017, 

estabilizando o seu ritmo de crescimento em 1,5% nos dois anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No primeiro semestre de 2016, o PIB apresentou um crescimento moderado de 0,9% face ao período 

homólogo, prolongando o perfil de desaceleração iniciado na segunda metade de 2015. Face ao 

semestre anterior, a atividade económica aumentou 0,5%. 

 

O abrandamento da atividade em termos homólogos resultou de menores contributos positivos da 

procura interna e das exportações, à semelhança do verificado no segundo semestre de 2015.  

 

O decréscimo da procura interna em termos homólogos refletiu essencialmente a diminuição do 

investimento verificando-se uma redução de 2,7% da FBCF no primeiro semestre de 2016 (+4,5% em 

2015). A evolução deste agregado é explicada, essencialmente, pelas quedas registadas na FBCF em 

construção e na FBCF em máquinas e equipamentos, uma vez que o investimento em material de 

transporte manteve um forte crescimento, ainda que inferior ao da segunda metade de 2015. 

 

O crescimento mais moderado das exportações no primeiro semestre de 2016, refletiu a evolução 

negativa das exportações de combustíveis, cujo conteúdo importado é bastante significativo (cerca de 

95%). Também se registou uma redução das exportações de serviços excluindo o turismo. 

 

Considerando as componentes líquidas de importações, deduzindo a cada componente da procura uma 

estimativa das importações necessárias para satisfazer essa procura, estima-se que a evolução do PIB 

Un: %

2016 2017 2018 2019

Real 
(1) Projetado Projetado Projetado

Produto Interno Bruto 1,6 1,2 1,4 1,5 1,5

Consumo Privado 2,6 2,1 1,3 1,4 1,3

Consumo Público 0,8 1,0 0,0 0,4 0,2

Formação Bruta de Capital Fixo 4,5 -1,7 4,4 4,3 4,5

Procura Interna 2,5 1,2 1,5 1,7 1,6

Exportações 6,1 3,7 4,8 4,6 4,4

Importações 8,2 3,5 4,8 4,9 4,4

Evolução dos Preços

Inflação (IHPC) 0,5 0,8 1,4 1,5 1,5

Saldo das Balanças Corrente e de Capital (% do PIB)

Balança Corrente e de Capital 1,7 1,1 0,9 0,9 1,1

Balança de Bens e Serviços 1,8 2,2 1,9 1,8 1,8
(1) Informação disponível até 24 de novembro de 2016 Fonte: Banco de Portugal

PIB E COMPONENTES DA DESPESA 2015
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na primeira metade de 2016 esteja associada à desaceleração da procura interna, uma vez que o 

crescimento das exportações líquidas de conteúdos importados estabilizou face ao semestre anterior. 

 

Num contexto de uma nova melhoria dos termos de troca, e não obstante o crescimento em volume 

mais acentuado das importações do que das exportações, o excedente da balança de bens e serviços 

em percentagem do PIB apresentou um aumento face ao semestre homólogo. No entanto, o excedente 

da balança corrente e de capital diminuiu, refletindo o aumento do défice da balança de rendimento 

primário e a redução dos saldos das balanças de rendimento secundário e de capital. 

 

No primeiro semestre de 2016, a situação no mercado de trabalho continuou a melhorar, observando-

se uma redução da taxa de desemprego (de -1,2 p.p. face ao semestre homólogo) e um aumento do 

emprego total de 0,9% em termos homólogos. 

 

4.6 O Ambiente Económico de Lisboa 

Lisboa é uma região onde se localizam os centros de decisão económica do País, representando cerca 

de 37% do PIB nacional e 29% do emprego do país (1,39 milhões de pessoas), com uma produtividade 

aparente do trabalho 1,3 vezes superior à do país. 

 

A região de Lisboa concentra um elevado número de empresas com elevado grau de tecnologia e de 

investigação, sendo o espaço onde estão sedeadas aproximadamente 317 mil empresas, e mantém um 

bom nível de atração de investimento estrangeiro, sendo espaço de localização ou expansão de 

atividade de diversas empresas multinacionais (centros de serviços partilhados e com grande potencial 

para serviços de nearshoring). Lisboa concentra igualmente elevada percentagem de emprego em 

sectores de alta tecnologia face ao total do país. 

 

Lisboa apresenta recursos humanos qualificados dado que mais de 25% da população residente na 

cidade tem qualificação académica superior, sendo que o nível salarial se apresenta competitivo, 

designadamente no quadro das cidades europeias. 

 

A região de Lisboa concentra cerca de 25% da população ativa do país e da população empregada. 

Apresenta uma taxa de atividade alguns pontos percentuais abaixo da média nacional, com particular 

incidência na população com 45 e mais anos. 

 

Com vários portos na sua área de influência, Lisboa é considerada uma plataforma privilegiada de 

comércio entre os diferentes continentes pela moderna e completa rede de autoestradas, ferrovias e 

outras infraestruturas de transporte e logística. O comércio internacional tem vindo a acentuar-se na 

região, apresentando-se como origem de 1/3 das exportações do país e destino de mais de metade das 

importações do país. 

 

O turismo de Lisboa recebe mais de 4,4 milhões de hóspedes por ano, sendo que mais de metade 

destes provêm de mercados externos, com particular relevo para Espanha, Brasil, França, Alemanha, 
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Reino Unido e Estados Unidos da América, para além de ser considerada um destino de Congressos de 

relevo internacional, com presença constante nos principais rankings internacionais e é uma capital 

cheia de dinamismo e eventos todo o ano. 

 

O ambiente cosmopolita e multicultural de Lisboa, a sua grande recetividade à inovação tecnológica e 

às tecnologias de informação e comunicação e a sua mão-de-obra competitiva e altamente qualificada, 

são caraterísticas propícias ao desenvolvimento de uma economia criativa na cidade, contribuindo 

igualmente para dinamizar os setores do comércio e do turismo. 

 

O rio e a proximidade ao mar são fatores que proporcionam a existência de uma economia do mar, a 

investigação aplicada e a atração de eventos e atividades náuticas na cidade. É grande a diversidade de 

visitantes e turistas de diferentes origens e segmentos socioeconómicos que visitam Lisboa, atraídos 

pelas suas especificidades, e uma das áreas que apresenta também potencial crescente é o turismo da 

saúde, não só pelas atuais tendências demográficas, mas pela relevância da indústria da saúde e do 

bem-estar em Lisboa. 
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5. Estratégia e Organização da Junta de Freguesia 

5.1 Caraterização da JFO 

5.1.1 Identificação, Número de Eleitores e Legislação 

 

5.1.2 Estrutura Organizacional, Atividades e Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

Telefone: 21 854 06 90

EMAIL: geral@jf-olivais.pt

NIPC: 507001460

Data da Constituição: 07/02/1959

Publicada no Diário do Governo - DL 42, 142-1ª Série - Nº 32 de 07/02/1959

Rua General Silva Freire, Lote C - 1849-029 Lisboa

Fax: 21 852 06 87Identificação

Legislação

Nº de Eleitores Mais de 10.000 eleitores e menos de 40.000 eleitores

Orgão Executivo Nome Pelouros

Secretário Anabela Pereira Silva Educação

Tesoureiro Hugo Miguel Mateus Gaspar Finanças e Património

Vogal Cátia Rosas Santos Ambiente

Vogal 
Luís Duarte Albuquerque 

Carreira
Desporto, Associativismo e Juventude

Vogal José Ricardo Silva
Comércio, Serviços e Turismo, Mobilidade e 

Transportes, Segurança e Proteção Civil

Vogal Ana Catarina de Jesus Crista Cultura

Organização e Recuros, Ação Social, Saúde e 

Prevenção da Toxicodependência, Urbanismo e 

Habitação, Espaço Público, Higiene Urbana e 

Espaços Verdes

Descrição 

Sumária das 

Atividades

Estrutura 

Organizacional

Rute Sofia Lima de Jesus

Recursos 

Humanos

Entidade Pública composta por diversos setores, cuja a atividade é de forma maioritária centralizada no

edifício sede da Junta de Freguesia. Em termos de estrutura organizacional, decorrente da Lei 56/2012

(Reforma Administrativa da cidade de Lisboa), encontra-se em fase de transformação. Existem várias

instalações físicas dispersas do edifício sede, onde virão a ser descentralizados serviços, ao abrigo das novas 

competências conferidas por lei.

A autarquia, de acordo com as competências que lhe são conferidas pela Lei 56/2012 e pela Lei 75/2013,

promove e prossegue objetivos de natureza coletiva e pública, visando sempre o bem estar e superior

interesse da população.

Identificação dos Membros do Orgão Executivo

Presidente
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5.1.3 Organização Contabilística 

 

5.1.4 Outra Informação 

 

 

 

 

 

 

  

Em formato digital

Sim

Mensal

Não

Organização 

Contabilística

A Contabilidade é efetuada de acordo com o Decreto-Lei 54-A/99 e suas alterações. 

O Departamento Financeiro é composto por 4 setores, Contabilidade, Tesouraria,

Aprovisionamento e Património.

Todos eles se encontram separados fisicamente, respeitando o princípio da

segregação das funções.

Todos os movimentos são efetuados em aplicações informáticas próprias e

especificadas e têm acesso restrito aos operadores e ao técnico responsável pelo

Departamento.

Descrição

A informação contabilística é fornecida regularmente ao orgão executivo, com uma

periodicidade mensal. Nesta informação constam todos os documentos necessários 

ao conhecimento efetivo das receitas arrecadadas e despesas pagas. É fornecida

ainda a informação dos movimentos de despesa que comprometem a execução

orçamental. É executada a contabilidade orçamental e patrimonial, sendo que

todos os mapas de execução espelham a situação líquida da Autarquia, em termos

de Ativo e Passivo. À parte a informação regular, sempre que é solicitada

informação da natureza pontual, a contabilidade fornece as respetivas informações,

bem como os mapas de suporte.

Outras informações

Descrição das caraterísticas do sistema informativo

Demonstrações financeiras intervalares documentadas

Periodicidade 

Descentralização Contabilística

Orgão Executivo Orgão Deliberativo

Inventário 23/05/2002

Balanço Inicial 

Outras

1999/2000/2001 2002 2003/2004/2005/2006

Direção Geral do IVA x

Tribunal de Contas x

Regulamentos 

Internos e 

Outros 

Documentos 

Informativos

Data de Aprovação
Alterações

Norma de Controlo 

Interno
05/01/2015

Ações 

Inspectivas

Entidade 
Anos de Incidência

Inspeção Geral da 

Administração do 

Território

x

Inspeção Geral de 

Finanças
x

Un: euros

Fundo de Financiamento das Freguesias no ano da gerência em apreciação 262 901,00                     

Protocolos de Delegação de Competências 186 133,52                     

Lei 56/2012 - Reforma Administrativa de Lisboa 4 424 274,49                  

Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação 5 924 664,63                  

Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação 561 640,39                     

Despesas com o Pessoal do Quadro 1 123 276,00                  

Despesas com o Pessoal em Qualquer Outra Situação 322 600,58                     

Dívidas a Receber 138 681,39                     

Indicadores 

de Gestão
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10

3

3

2

1

Assembleia de Freguesia

PS PPD/PSD - CDS/PP e PPM CDU Olivais com Todos BE

5.2 A Estrutura Política de Governação da Freguesia de Olivais 

A estrutura política assenta em dois Órgãos, a Junta de Freguesia, com funções essencialmente 

executivas e a Assembleia de Freguesia, com funções de natureza predominantemente deliberativa e 

fiscalizadora das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia. 

 

5.2.1 Assembleia de Freguesia 

A Assembleia de Freguesia é constituída por 19 

eleitos, distribuídos conforme forças políticas 

apresentadas no gráfico ao lado. As suas 

competências decorrem da Lei 169/99 de 18 de 

setembro com as alterações introduzidas pela Lei 

5-A/2002 de 11 de janeiro, e revogadas pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece 

o regime jurídico das autarquias locais, aprova o 

estatuto das entidades intermunicipais, 

estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais 

e para as entidades intermunicipais e aprova o 

regime jurídico do associativismo autárquico. 

 

5.2.2 Junta de Freguesia 

A Junta de Freguesia, órgão executivo, é constituída por 7 eleitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Junta de Freguesia tem como atribuições e competências próprias as que decorrem do estatuído na 

Lei nº75/2013 de 12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais e na Lei nº 

56/2012 de 8 de novembro que estabelece a Reorganização Administrativa de Lisboa, em que as Juntas 

de Freguesia do Concelho de Lisboa passaram a ter, entre outras, as seguintes competências: 
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• Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; 

• Assegurar a aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas; 

• Manter e conservar pavimentos pedonais; 

• Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; 

• Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano no espaço público, com exceção do que seja 

objeto de concessão, assegurando a uniformidade estética e funcional dos mesmos; 

• Conservar e reparar a sinalização horizontal e vertical; 

• Atribuir licenças de utilização / ocupação da via pública, licenças de afixação de publicidade de 

natureza comercial, quando a mensagem está relacionada com bens ou serviços 

comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do 

mesmo, licenças de atividades ruidosas de carater temporário que se encontrem previstas nos 

regulamentos municipais e nos termos aí consagrados, e cobrar as respetivas taxas aprovadas 

em Assembleia Municipal; 

• Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos; 

• Proceder, nos termos do Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao licenciamento das 

seguintes atividades: 

▪ Venda ambulante de lotarias; 

▪ Arrumador de automóveis; 

▪ Realização de acampamentos ocasionais; 

▪ Exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de diversão; 

▪ Realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, jardins e 

demais lugares públicos ao ar livre; 

▪ Venda de bilhetes para espetáculos ou divertimentos públicos em agências ou postos 

de venda; 

▪ Realização de leilões. 

• Gerir, conservar e reparar equipamentos sociais na área da Freguesia, designadamente 

equipamentos culturais e desportivos de âmbito local, escolas e estabelecimentos de educação 

do 1.º ciclo e pré-escolar, creches, jardins-de-infância e centros de apoio à terceira idade; 

• Criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos; 

• Criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários 

públicos; 

• Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários, de acordo com o parecer prévio 

das entidades competentes nos termos legais; 

• Promover e executar projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas áreas da ação 

social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros de intervenção 

prioritária; 

• Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em programas e projetos 

de ação social no âmbito da Freguesia; 

• Apoiar atividades culturais e desportivas de interesse para a Freguesia que não sejam objeto de 
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apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Assegurar a gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

• Contribuir para as políticas municipais de habitação, através da identificação de carências 

habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções pontuais para 

melhoria das condições de habitabilidade; 

• Definir critérios especiais nos processos de realojamento. 

 

5.3 Modelo Estratégico da JFO 

Definidas as suas competências, conforme ponto anterior, após a tomada de posse em outubro de 

2013, o executivo da JFO, no sentido de assegurar o seu compromisso contratualizado nas urnas, em 

setembro de 2013, desde logo, e paralelamente ao seu dia a dia de apoio aos Olivalenses, começou a 

desenhar e a pensar o seu modelo estratégico, que apresentamos de seguida, nas próximas imagens de 

modo resumido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa filosofia "Top Down" começamos a organizar e a escrever as linhas estratégias, sobre o nosso 

cunho social, a referir: 
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5.4 Missão da Junta de Freguesia de Olivais 

O nosso Modelo Estratégico, nomeadamente o significado, de missão, é assim detalhado: 

• Consolidar a identidade tradicional e moderna da Freguesia de Olivais e potenciar uma 

interculturalidade vivencial na Freguesia; 

• Prestação de um serviço público de excelência, garantindo a satisfação das expetativas, 

carências e interesses dos seus cidadãos e da comunidade, como um todo; 

• Desenvolvimento e promoção de boas práticas de utilização dos recursos humanos e materiais 

disponíveis; 

• Desenvolvimento e participação em projetos que vão ao encontro das necessidades dos 

Olivalenses; 

• Estimular a sustentabilidade social através da criação de estratégias de intervenção de 

natureza cívica, educacional, social e culturais. 

 

5.5 Valores da Junta de Freguesia de Olivais 

Como base nos nossos princípios Éticos, de estar e atuação, identificámos e detalhámos o significado, 

dos valores que nos orientam, a referir: 
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5.6 O Modelo Organizativo dos Serviços da Junta de Freguesia 

O organograma em vigor em 2016, resultou do projeto de reorganização orgânica em face das 

necessidades imperativas de assegurar uma adequada resposta aos Olivalenses, de ir ao encontro do 

nosso modelo estratégico, e de organização dos recursos humanos transitados da CML, que culminou, 

com a publicação em janeiro de 2015 no Diário da República, do novo Modelo Organizacional e 

respetivo regulamento, que apresentamos na figura em baixo. 
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Em 2016, a estrutura organizativa da Junta de Freguesia centrou-se nos órgãos Assembleia de 

Freguesia, Junta de Freguesia e as quatro divisões, nos quais assentam todos os encargos que suportam 

o funcionamento das várias divisões, nomeadamente, pessoal, pessoal em prestação de serviços e 

avençados, e as despesas correntes resultantes de todas as instalações da Freguesia. 

 

5.7 Cadeia de Valor  

A nossa Cadeira de Valor tem por base o nosso Modelo Estratégico e o alinhamento com as nossas 

principais atribuições e competências (Lei nº75/2013 de 12 de setembro e a Lei nº 56/2012 de 8 de 

novembro) e com o nosso Modelo Organizacional. Considerando os requisitos do modelo de Porter, 

assente em processos, apresentamos de modo sumário a nossa Cadeia de Valor: 

 

De modo a assegurar a concretização dos objetivos, a JFO, desagregou os seus objetivos estratégicos 

principais e segregou os mesmos pela sua equipa, em sub-objetivos mais pequenos e mais fáceis de 

quantificar e qualificar. 

 

5.7.1 Objetivos estratégicos 

5.7.1.1 Núcleo de Comunicação e Imagem 

No âmbito das competências do Núcleo de Comunicação e Imagem e por forma a ir ao encontro das 

necessidades de toda a comunidade e demais interessados, mantendo os cidadãos informados das 

nossas atividades e deste modo cumprir com o serviço de excelência que nos propomos sempre a 

proporcionar aos Olivalenses, são de salientar os seguintes objetivos estratégicos: 

• Manter e potencializar o website; 

• Manter e dinamizar as redes sociais; 
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• Manter a tiragem do Jornal Olivais. 

 

5.7.1.2 Divisão de Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos 

No âmbito das competências desta Divisão, a Junta de Freguesia pretende alcançar os seguintes 

objetivos: 

• Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas; 

• Sistemas de Informação (COBIT); 

• Melhoria de Regulamentos;  

• Auditoria Financeira; 

• Formação de Colaboradores. 

 

5.7.1.3 Divisão de Ambiente Urbano 

No âmbito da competência da Divisão Ambiente Urbano, a Junta de Freguesia tem como sub-objetivos 

estratégicos, os seguintes: 

 

5.7.1.3.1 Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental 

Pretendemos dar continuidade à sensibilização para a adoção de comportamentos ambientalmente 

responsáveis e sustentáveis, através das seguintes atividades: 

• Realização de ações de sensibilização com maior incidência nas áreas mais problemáticas; 

• Manter a gestão do projeto comunitário Horta D’Oliva, que, para além do objetivo de produzir 

legumes de forma biológica, posteriormente serem distribuídos pelas instituições mais 

carenciadas da Freguesia, representa também um esforço em envolver a comunidade na 

prossecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como a erradicação da fome e 

pobreza e a proteção do meio ambiente. 

 

5.7.1.3.2 Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade 

Os Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade são assegurados pelo Serviço de Limpeza do 

Espaço Público e pelo Serviço de Lavagem do Espaço Público. Pretendemos manter as diversas 

operações realizadas nos 49 (quarenta e nove) cantões, compostos por 85 (oitenta e cinco) circuitos 

que contemplam as 160 (cento e sessenta) ruas que cobrem uma área de 809 (oitocentos e nove) 

hectares, nomeadamente: 

• Operações de varredura manual e mecânica; 

• Operações de limpeza, desmatação e deservagem; 

• Operações de verificação e desobstrução de sarjetas; 

• Operações de limpeza nas escolas e parques infantis. 
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É igualmente nosso objetivo continuar a investir em alternativas naturais numa ótica de 

sustentabilidade ambiental e de saúde pública, dando continuidade à aplicação de vinagre de álcool nas 

ruas com maior fluxo populacional. 

 

5.7.1.3.3 Serviços de Espaços Verdes 

Os Serviços de Espaços Verdes, que incluem o Serviço de Dinamização e Promoção dos Espaços Verdes 

e o Serviço de Manutenção de Espaços Verdes, têm diversas responsabilidades inerentes, 

nomeadamente: 

• Projetos de requalificação; 

• Gestão dos sistemas de rega; 

• Manutenção do arvoredo, espaços verdes e parques infantis; 

• Plantação e remoção de árvores; 

• Intervenções em escolas. 

 

Iniciámos a implementação de uma nova metodologia de trabalho. Numa primeira fase passou por 

efetuar-se o levantamento no terreno de todas as situações problemáticas, com o objetivo de numa 

fase posterior poder ser definida uma hierarquia de prioridades de trabalho para a resolução dos 

problemas identificados. Prevê-se que a fase inicial de levantamento esteja concluída já no primeiro 

trimestre de 2017 de forma a dar inicio à resolução dos problemas identificados. 

 

Indo de encontro às competências supra mencionadas, de salientar ainda que pretendemos continuar a 

assegurar a eficiência e eficácia das operações realizadas por estes serviços, a referir: 

• Dar continuidade à renovação dos sistemas de rega da Freguesia, por via da reparação de 

sistemas já existentes, quer por via da instalação de novos sistemas de rega; 

• Assegurar regularmente a manutenção do arvoredo, nomeadamente através das operações de 

poda; 

• Limpeza e manutenção dos espaços verdes dos parques infantis da Freguesia; 

• Dar continuidade à plantação, replantação e adoção de árvores. 

 

5.7.1.3.4 Serviços de Obras 

Por via das Brigadas Operacionais destes serviços pretendemos continuar a garantir a eficiência e 

eficácia das seguintes operações: 

• Manutenção e conservação do espaço público. Entre outras atividades, salientamos: 

▪ Dar continuidade ao projeto de construção de caminhos pedonais iniciado no primeiro 

trimestre de 2015; 

▪ Proceder a obras de melhoria do espaço público; 

▪ Dar seguimento às atividades de repavimentação; 

▪ Continuar a efetuar a manutenção e reparação da calçada portuguesa. 
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• Manutenção e conservação dos equipamentos coletivos; 

• Oficina do Reformado; 

• SOS Calçada; 

• Colocação de sinalização vertical de Trânsito. 

 

5.7.1.4 Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania 

5.7.1.4.1 Serviços de Saúde e Bem-estar 

5.7.1.4.1.1 Serviço de Intervenção Social 

Através do Atendimento Social e do Fundo de Emergência Social pretendemos continuar a dar resposta 

às dificuldades sentidas pela população, quer por via de orientação social e devido encaminhamento no 

que às necessidades básicas e sociais respeita, quer por via de apoios à habitação, bens alimentares e 

despesas mensais. Para tal, são nossos objetivos: 

• Realizar constantemente o diagnóstico social da Freguesia, permitindo avaliar da melhor forma 

possível as necessidades demonstradas e intervencionadas através dos apoios sociais, 

acompanhamentos e encaminhamentos para outras instituições sociais; 

• Manter o Fundo de Emergência Social da Freguesia de Olivais por forma a proporcionar apoio 

financeiro excecional e temporário a agregados familiares carenciados em situação de grande 

emergência. 

 

5.7.1.4.1.2 Serviço do Centro de Dia 

O Serviço do Centro de Dia é uma resposta social, destinada sobretudo à terceira idade, mas de que 

também poderão ser beneficiárias pessoas de outros grupos etários sempre que se justifique. 

Pretendemos manter a constante dinamização deste serviço, nomeadamente, entre outras, através da 

continuidade das seguintes atividades: 

• Elaboração e participação em eventos diversos; 

• Programa “Praia Sénior”; 

• Programa “Praia Campo Sénior”; 

• Visitas e passeios diversos; 

• Ginástica e hidroginástica. 

 

5.7.1.4.1.3 Serviço do Projeto Desafios 

Conscientes da realidade que carateriza a Freguesia de Olivais, pretendemos manter de forma cada vez 

mais ativa as atividades inseridas no âmbito das competências deste serviço. 
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5.7.1.4.1.4 Serviço da Loja Social 

A Loja Social, relativamente ao ano transato, registou em 2016 um aumento de solicitações referentes a 

alimentos e roupas, de 321,43%. Com o objetivo de melhoria das condições de vida dos cidadãos mais 

vulneráveis da Freguesia, suprindo as suas necessidades, é nosso objetivo continuar a trabalhar 

arduamente neste projeto. 

 

5.7.1.4.1.5 Serviços de Saúde e Bem-estar  

No que às atividades de Psicologia respeita é nosso objetivo continuar com os atendimentos, visitas 

domiciliárias e elaboração de eventos temáticos. No que respeita ao projeto Olivais Saúde e Bem-Estar, 

registámos, em 2016, um aumento de atendimentos em 180,54%., pelo que pretendemos igualmente 

manter e potencializar as atividades deste projeto. 

 

5.7.1.4.1.6 Olivais Porta a Porta 

Facilitando a proximidade da população de toda a Freguesia aos diversos serviços públicos, 

pretendemos manter este projeto de sucesso implementado em 2015. 

 

5.7.1.4.2 Serviços de Educação 

• Elevar a qualidade da gestão da Componente de Apoio à Família a níveis de excelência ainda 

mais elevados; 

• Continuar como entidade promotora e executora das Atividades de Enriquecimento Curricular; 

• Proceder a requalificações do equipamento escolar; 

• Manter a gestão dos refeitórios das escolas da rede pública da Freguesia, continuando a 

oferecer uma alimentação saudável de excelência às crianças; 

• Manter, entre outras, as seguintes atividades: 

▪ Semana do Bebé; 

▪ Atividade de Terapia da Fala; 

▪ Projeto Informática.pt; 

▪ Projeto Aprenda Inglês nos Olivais; 

▪ Projeto Alfabetização; 

▪ Projeto "Dê P'ra Troca"; 

▪ Olivais em Férias. 

 

5.7.1.4.3 Serviços da Cultura 

• Apoiar as Associações Culturais e Recreativas de forma direta nas suas atividades; 

• Manutenção e dinamização da Casa da Cultura, através de ações abertas ao público, como a 

realização de workshops, conferências e exposições; 

• Continuação do evento Prémio Literário Eça de Queiroz; 
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• Manter o projeto Reciclo Orquestra promovendo a aprendizagem de música com instrumentos 

musicais com materiais reciclados; 

• Incentivo ao uso partilhado dos equipamentos públicos da Freguesia, como escolas, Biblioteca 

Municipal, Quinta Pedagógica, Espaço da Juventude e Casa da Cultura; 

• Desenvolvimento de projetos culturais junto das etnias multiculturais da Freguesia, crianças 

socialmente desfavorecidas e pessoas com mobilidade reduzida; 

• Criação da Agenda dos Olivais para publicitar os acontecimentos mais relevantes da Freguesia a 

nível cultural, associativo, desportivo e outros; 

• Comemorações anuais do Dia da República. 

 

5.7.1.4.4 Serviços do Desporto e Juventude 

• Apoiar as coletividades e associações desportivas da Freguesia em projetos de dinamização 

desportiva e na conservação de instalações, com base em critérios de defesa do interesse 

público; 

• Manter a Gala anual do Desporto, projeto implementado em 2015; 

• Espaço da Juventude Olivais;  

• Construção, renovação e manutenção das infraestruturas desportivas públicas da Freguesia. 

 

5.7.1.5 Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia 

• Continuar a efetuar o levantamento e cadastro do comércio existente na Freguesia de modo a 

manter atualizado e monitorizado; 

• Implementação de uma imagem nova para os mercados; 

• Criar a marca "Comércio com Coração" e associá-la aos mercados da Freguesia; 

• Promoção e divulgação da marca "Viver Olivais"; 

• Criação da Aplicação Móvel/Cartão Viver Olivais, com valências nas instituições e associações 

da Freguesia e com vantagens no comércio tradicional; 

• Efetuar, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, um levantamento de todos os 

espaços camarários disponíveis para o comércio e cruzar com os pedidos de abertura de novos 

espaços comerciais; 

• Criar medidas favoráveis ao início de atividade de novos comerciantes/desempregados na 

Freguesia, bem como realizar uma campanha para atrair futuros comerciantes interessados na 

ocupação dos espaços; 

• Promover a modernização dos mercados, através de um plano estruturado e eficiente para 

capacitá-los para novas funcionalidades; 

• Adequar os horários dos mercados aos hábitos de consumo dos Olivalenses, em parceria com 

os comerciantes e os serviços camarários; 

• Criar postos de atendimento da Junta de Freguesia nos mercados, com o objetivo de aproximar 

a Administração Local à comunidade; 
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• Aproveitar os locais disponíveis nos mercados para impulsionar a utilização de espaços 

partilhados por empreendedores; 

• Promover e potenciar mercados volantes temáticos no espaço público da Freguesia, de forma 

periódica e acessível a todos; 

• Desenvolver um roteiro turístico potenciando o património histórico da Freguesia, em 

articulação com o pelouro da cultura da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Organização Festival Anual no âmbito do desenvolvimento económico e turismo no Vale do 

Silêncio “Olivais Street Food Festival”. Projeto implementado em 2015 e que já é uma 

referência da Freguesia, pelo sucesso obtido logo na primeira edição; 

• Implementação do Orçamento participativo dos Olivais para uma percentagem do orçamento 

de despesa, em projetos apresentados pelos Olivalenses; 

• Implementação do projeto Olivais Moda. 

• Colaborar estreitamente com a PSP para, em ação conjunta, maximizar a segurança dos 

Olivalenses; 

• Elaborar, testar e manter atualizado o plano de emergência local, em conjunto com o serviço 

municipal de proteção civil, Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo, agrupamento de Escuteiros 

da Freguesia e outras entidades, tendo por base o Plano Municipal de Emergência; 

• Elaborar um plano de prevenção da criminalidade, mais próximo e regular, com a PSP, PSP - 

Polícia de Proximidade e Instituto de Reinserção Social; 

• Promover, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, a revisão de toda a iluminação 

pública da Freguesia. 

 

5.7.1.6 Transversais às Divisões 

• Com vista a assegurar a eficiente conduta das atividades e operações, incluindo a salvaguarda 

dos ativos, prevenção e deteção de fraudes e erros, precisão e plenitude dos registos 

contabilísticos e a atempada preparação de informação financeira, pretendemos dar 

continuidade à rigorosa monotorização do Manual de Controlo Interno; 

• Após a realização da 1.ª edição da cerimónia da Condecorações Olivalenses no dia do 619.º 

aniversário da Freguesia, pretendemos dar continuidade a este ato solene; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dar continuidade ao Orçamento Participativo dos Olivais; 

• Manter o Conselho Associativo dos Olivais - União Olivalense - de cooperação entre os clubes, 
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associações e todas as entidades da Freguesia. 

 

5.8 Informação e Comunicação com os Olivalenses 

A Junta de Freguesia de Olivais como Estratégia de Comunicação com os Olivalenses, decidiu privilegiar 

os seguintes meios: 
 

• Facebook; 

• Twitter; 

• SMS; 

• Jornal; 

• Outdoors e Cartazes; 

• Canal TV Olivais; 

 

• Website; 

• E-mails; 

• Folhetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Junta de Freguesia no cumprimento do artigo 78º da Lei nº73/2013 de 3 de setembro (Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais) e do Ponto 2 do POCAL, no âmbito do 

dever de informação, procede ao longo do ano ao reporte dos seguintes documentos: 

• À Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT): anualmente e até 

30 dias após a apreciação de contas é enviada cópia dos seguintes documentos: 

▪ Plano plurianual de investimentos; 

▪ Orçamento; 

▪ Execução anual do plano plurianual de investimentos; 

▪ Mapas de execução orçamental; 
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▪ Balanço; 

▪ Demonstração de resultados; 

▪ Anexos às demonstrações financeiras. 

• Ao Tribunal de Contas: documentos de Prestação de Contas com periodicidade anual e até 30 

de Abril do ano seguinte aquele a que respeitem, via eletrónica; 

• Ao Instituto Nacional de Estatística (INE): documentos de Prestação de Contas com 

periodicidade anual e até 30 dias após a sua apreciação; 

• À Direção Geral do Orçamento (DGO): 

▪ Documentos de Prestação de Contas aprovados, com periodicidade anual e até 30 dias 

após a sua apreciação; 

▪ O Orçamento e Prestação de Contas trimestrais. 

• À Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL): 

▪ Documentos de Prestação de Contas aprovados, com periodicidade anual e até 30 dias 

após a sua apreciação; 

▪ Mapas trimestrais de Prestação de Contas nos 10 dias subsequentes ao período a que 

respeitam; 

▪ Evolução das despesas de pessoal com periodicidade trimestral e informação sobre: 

despesas com pessoal (incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, 

comparando com o período análogo); número de admissões de pessoal, rescisões e 

outras formas de cessação de vínculo laboral; e fundamentação de eventuais aumentos 

de despesa com pessoal, que não resultem de atualizações salariais, cumprimento de 

obrigações legais ou transferência de competências da administração central. 
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5.9 Regulamentos 

5.9.1 Manual Regulamentar 

Em 2014, aprovámos o Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais com os processos 

definidos na Cadeia de Valor e que vai compilar e agrupar num único Manual todos os atuais 

Regulamentos existentes, tanto de eficácia interna como externa, num único documento com os 

seguintes processos / capítulos: 

• Capítulo 00 - Preâmbulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 01 - Glossário de Termos /Definições e Abreviaturas; 

• Capítulo 02 - Simbologia; 

• Capítulo 03 - Standards de Documentação e Imagem; 

• Capítulo 05 - Estratégia; 

• Capítulo 08 - Modelo Organizacional; 

• Capítulo 09 - Níveis de Autorização e Delegação de Competências; 

• Capítulo 10 - Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos; 

• Capítulo 15 - Elaboração, Gestão e Controlo do Orçamento; 

• Capítulo 20 - Controlo Interno; 

• Capítulo 25 - Gestão de Relações Institucionais (Câmara, Outras Freguesias, Associações, etc.); 

• Capítulo 30 - Gestão do Licenciamento de Canídeos; 

• Capítulo 35 - Gestão de Equipamento rural e urbano; 

• Capítulo 45 - Processo de Abastecimento público; 

• Capítulo 55 - Gestão Educativa; 

• Capítulo 56 - Componente de Apoio à Família; 

• Capítulo 65 - Cultura, tempos livres e desporto; 

• Capítulo 75 - Cuidados primários de saúde; 

• Capítulo 85 - Ação social; 

• Capítulo 87 - Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 88 - Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 89 - Fundo de Emergência Social da Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 90 – Olivais em Férias; 

• Capítulo 95 - Proteção civil; 

• Capítulo 100 – Refeições Escolares; 

• Capítulo 105 - Ambiente e salubridade; 

• Capítulo 115 - Desenvolvimento; 

• Capítulo 125 - Ordenamento urbano e rural; 

• Capítulo 135 - Proteção da comunidade; 
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• Capítulo 140 - Compras/Aprovisionamento; 

• Capítulo 145 - Recrutamento de Funcionários; 

• Capítulo 150 - Registo de Tempos; 

• Capítulo 155 - Vencimentos; 

• Capítulo 160 - Avaliação de Desempenho (SIADAP); 

• Capítulo 165 - Gestão de Imobilizado; 

• Capítulo 166 - Inventariação física do Imobilizado; 

• Capítulo 170 - Gestão de Existências (Materiais); 

• Capítulo 172 - Inventariação Física de Existências e Economato; 

• Capítulo 175 - Contabilidade Patrimonial; 

• Capítulo 180 - Contabilidade Analítica; 

• Capítulo 185 - Gestão e Controlo de Tesouraria; 

• Capítulo 186 - Constituição e regularização de Fundo Fixo de Caixa; 

• Capítulo 187 - Constituição e regularização de Fundo de Maneio; 

• Capítulo 190 - Gestão e Controlo de Bancos; 

• Capítulo 195 - Faturação de Serviços; 

• Capítulo 200 - Gestão de Fornecedores; 

• Capítulo 205 - Gestão de Clientes/Cidadãos; 

• Capítulo 290 - Gestão de Receção, Arquivo, Controlo e Expedição de Informação (Gestão 

Documental); 

• Capítulo 300 – Prestação de Contas; 

• Capítulo 310 – Oficina do Reformado; 

• Capítulo 320 – Orçamento Participativo; 

• Capítulo 400 – Regulamento Geral de Taxas e Preços; 

• Capítulo 450 – Mercados Retalhistas da Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 455 – Venda Ambulante; 

• Capítulo 460 – Licenciamento da Atividade de Venda Ambulante de Lotarias; 

• Capítulo 465 – Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis; 

• Capítulo 470 – Realização de Acampamentos Ocasionais; 

• Capítulo 475 – Licenciamento da Realização de Espetáculos Desportivos e de Divertimentos 

Públicos ao Ar Livre; 

• ... 

• Capítulo 500 - Gestão da Satisfação dos Cidadãos. 

 

O Manual Regulamentar da JFO, é o documento agregador de todos os processos dos serviços, sobre 

uma orientação de base de simplificação administrativa e regulamentar, que pretende tornar mais fácil 
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a vida dos cidadãos e das empresas ou organizações coletivas dos Olivais, na sua relação com a JFO e, 

simultaneamente, contribuir para aumentar a eficiência interna dos serviços. 

 
 

As iniciativas definidas e propostas no quadro do presente Manual Regulamentar têm como objetivo 

sistematizar as alterações aos processos e simplificar ou eliminar procedimentos constantes dos 

regulamentos anteriores, com base numa avaliação negativa sobre os seus impactos ou a sua 

pertinência. 

 
 

Em cada capítulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais, são definidos os princípios, 

as politicas e as orientações de qualidade, organização, planeamento, gestão, funcionamento e 

controlo interno, tal como respetivos procedimentos, atividades e tarefas mais significativas, tanto ao 

nível Executivo, de Direção e Operacional. 

 
 

Em todos os processos, ou seja, em cada capítulo, são definidos todos os seus principais inputs 

(informação / documentos de entrada), principais subprocessos, atividade e respetivos outputs 

(informação / documentos saída), para outros processos ou nossos parceiros, em particular com os 

nossos cidadãos. 

 

Em 2015, as iniciativas desenvolvidas no âmbito do Manual Regulamentar incidiram nos regulamentos 

com eficácia externa de modo a melhorar e adequar a capacidade de resposta administrativa e 

regulamentar da JFO às necessidades dos cidadãos e das empresas ou organizações coletivas dos 

Olivais. Assim, os regulamentos revistos, elaborados e aprovados foram os seguintes: 

• Funcionamento do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Condecorações da Freguesia de Olivais; 

• Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Fundo Emergência Social da Freguesia de Olivais; 

• Oficina do Reformado; 

• Regulamento Geral de Taxas e Preços; 

• Mercados Retalhistas da Freguesia de Olivais; 

• Venda Ambulante; 

• Licenciamento da Atividade de Venda Ambulante de Lotarias; 

• Licenciamento da Atividade de Arrumador de Automóveis; 

• Realização de Acampamentos Ocasionais; e 

• Licenciamento da Realização de Espetáculos Desportivos e de Divertimentos Públicos ao Ar 

Livre. 

 

 



 

 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2016 

MRP300/SD01 Vers.1.0.b. 44 de 216 

Em fevereiro de 2016 entraram em vigor os seguintes regulamentos: 

• Componente de Apoio à Família; 

• Programa “Olivais em Férias 2016”; e 

• Refeitórios das Escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância das Sete Escolas da Freguesia de 

Olivais. 

 

5.10 Recursos Humanos 

5.10.1 Número de Colaboradores e Estrutura Etária 

O funcionamento da área dos recursos humanos assenta no seu essencial, no Manual Regulamentar, 

em particular, em capítulos essenciais e de base aplicável a todos os colaboradores, a referir: 

• Capítulo 00 - Preâmbulo do Manual Regulamentar da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Capítulo 01 - Glossário de Termos /Definições e Abreviaturas; 

• Capítulo 02 - Simbologia; 

• Capítulo 03 - Standards de Documentação e Imagem; 

• Capítulo 04 - Qualidade; 

• Capítulo 05 - Estratégia; 

• Capítulo 08 - Modelo Organizacional; 

• Capítulo 09 - Níveis de Autorização e Delegação de Competências; 

• Capítulo 10 - Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos; 

• Capítulo - 20 - Controlo Interno 

 

e, em capítulos específicos, de eficácia: 

• interna, e aplicáveis únicamente aos respetivos colaboradores, que pertencem aos respetivos 

serviços ou processos, por exempo, Capítulo 155 - Vencimentos, que é aplicável apenas aos 

colaboradores, que realizam o processamento de vencimentos, e 

• externa, e aplicáveis unicamente aos Olivalenses, com interesse em obter apoio ou utilizar os 

respetivos serviços ou processos da JFO, no respetivo âmbito, por exempo,Capítulo 88 - Loja 

Social da Junta de Freguesia de Olivais, que é aplicável apenas aos Olivalenses que recorrem ou 

interajem com a Loja Social. 

 

A 31 de dezembro de 2016, a Junta de Freguesia tinha ao seu serviço 116 colaboradores, mais 1 

colaborador que em relação a dezembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

Vínculo Contratual Total %

Contrato de Trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado
114 98%

Acordo Cedência Pública 1 1%

Título de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos 

Autárquicos
1 1%

Total 116 100%

QUADRO DE PESSOAL
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O quadro de pessoal da Junta de Freguesia por categoria por cargo, carreira, categoria é apresentado 

no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A idade média dos colaboradores da Junta de Freguesia de Olivais é de 52 anos. O colaborador mais 

novo tem 32 anos de idade e o mais velho tem 68 anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2 Habilitações e Formação 

O nível de habilitações literárias do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Olivais é apresentado 

no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

As áreas de formação académica dos colaboradores com habilitações literárias ao nível de mestrado e 

licenciatura são as apresentadas: 

 

 

 

 

Cargo / Carreira / Categoria Total %

Presidente 1 1%

Dirigente Intermédio de 2.º grau 4 3%

Técnico Superior 10 9%

Coordenador Técnico 1 1%

Fiscal Municipal 3 3%

Assistente Técnico 19 16%

Encarregado Brigada Serviço de 

Limpeza
1 1%

Encarregado Operacional 2 2%

Assistente Operacional 75 65%

Total 116 100%

QUADRO DE PESSOAL

Idade (anos) Total %

≥ 30 < 40 13 11%

≥ 40 < 50 29 25%

≥ 50 < 60 51 44%

≥ 60 23 20%

Total 116 100%

QUADRO DE PESSOAL

Habilitações Académicas Total %

Ensino Básico - 1º Ciclo 24 21%

Ensino Básico - 2º Ciclo 15 13%

Ensino Básico - 3º Ciclo 35 30%

Ensino Secundário 27 23%

Licenciatura 13 11%

Mestrado 2 2%

Total 116 100%

QUADRO DE PESSOAL

Psicologia 1 Línguas e Literaturas Modernas 1

Contabilidade 2 Geografia e Planeamento Regional 1

Serviço Social 2 Ciências Documentais 1

Comunicação Interna 1 Arquitetura 1

Educação 2 Sociologia 1

Administração Regional e Autárquica 2

ÁREAS DE FORMAÇÃO ACADÉMICA - Mestrado / Licenciatura

QUADRO DE PESSOAL
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• Em 2016, foram realizadas 142 horas de formação, nomeadamente nas seguintes ações: 

 

5.10.3 Princípio da Igualdade 

O quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Olivais é composto em 55% por colaboradores do sexo 

feminino e em 45% por colaboradores do sexo masculino. Para além da estrutura de pessoal 

apresentada, a política de recursos humanos da Junta de Freguesia assegura os objetivos, previstos na 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008 de 22 de abril, entre outros: 

• A promoção da igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres; 

• A eliminação das discriminações; 

• A conciliação da vida pessoal, familiar e profissional dos colaboradores. 

 

5.10.4 Absentismo 

Os níveis de absentismo do quadro de pessoal da Junta de Freguesia mantiveram-se estáveis no 

período entre 2012 e 2016, conforme apresenta o quadro abaixo, na ordem dos 3%. 

 

 

 

 

5.10.5 Serviços Avençados 

Como estratégia de ultrapassar as limitações de contratação e o défice de recursos humanos 

especializados, face aos requisitos das competências delegadas pela Lei 56/2012, a JFO recorreu 

excecionalmente, à contratação de prestadores de serviços avençados durante o ano de 2016, assim 

discriminados: 

 

 

 

 

 

 

 

Ação
Carga 

Horária

Colaboradores 

Inscritos

Total 

Horas 

Metodologia Alternativa – Proteção Integrada 7 9 63

Conceitos Básicos da Qualidade 3 3 9

Formação em Herbicidas 4 3 10,5

Ilustração, Desenho e Livros 3 1 3

Workshop SNC-AP 14 4 56

Total 31 20 142

FORMAÇÃO

2012 2013 2014 2015 2016

3% 2% 2% 3% 3%

Absentismo

QUADRO DE PESSOAL

Serviços Total

Jurídico 2

Psicologia 3

Contabilidade 2

Ação Educativa 62

Ação Social 1

Saúde 17

Ambiente Urbano e Obras 33

Cultura 1

Mercados 2

Área Administrativa 10

Consultoria 3

Motorista e Gestão de Frota 3

Total 139

SERVIÇOS AVENÇADOS
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5.10.6 Remunerações e Despesas com Pessoal 

As remunerações dos Titulares dos Órgãos de Soberania e dos Órgãos Autárquicos da Junta de 

Freguesia de Olivais em 2015 são estabelecidas nos termos da Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro (Lei 

do Orçamento de Estado de 2015) para freguesias com 20 mil ou mais eleitores, e da Lei n.º 75/2014 de 

12 de setembro que estabelece os mecanismos das reduções remuneratórias temporárias e as 

condições da sua reversão. 

 

As remunerações do quadro de pessoal da Junta de Freguesia correspondem à tabela de remuneração 

única em vigor de acordo com a Portaria n.º 1553-C/2008, de 31.12.2008, a que se refere o n.º 2 do 

artigo 68.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, atualizada pelo valor do índice em vigor para 2015 

(343,28 euros) e ajustadas nos termos aplicáveis do art.º 33.º da Lei do Orçamento de Estado de 2015. 

 

As despesas com pessoal da Junta de Freguesia de Olivais, em 2016, totalizaram cerca de 3,339 milhões 

de euros, cerca de 45% da despesa total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.7 Honorários do Revisor Oficial de Contas  

Os honorários do Revisor Oficial de Contas referente ao ano de 2016 totalizaram o montante de 4.900 

euros. 

Un: euros

Eleitos Locais Regime Abonos Valor

Remuneração Mensal 1 907,58

Subsídio Extraordinário Junho e Novembro 1 907,58

Despesas de Representação (mensal) 555,49

Secretários e Tesoureiros Compensação para Encargos (mensal) 293,09

Vogais (excepto Secretários e Tesoureiros) Senhas de Presença (por reunião) 25,65

Membros da Assembleia de Freguesia Senhas de Presença (por reunião) 18,32

Tempo Inteiro - 

Exclusividade 
(art. 5º, 5º-A, 7º e 8º da  

Lei  n.º 11/96 de 18 de 

abri l )

Presidente de Junta

Não permanência

REMUNERAÇÕES 2016 - Titulares dos Orgãos de Soberania e dos Orgãos Autárquicos 

Un: euros

Rubrica Total %

Titulares dos Orgãos de Soberania e dos Orgãos Autárquicos 55 675 1,7%

Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública 1 123 276 33,6%

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença 1 123 624 33,7%

Pessoal em Qualquer Outra Situação 322 601 9,7%

Horas Extraordinárias 101 691 3,0%

Suplementos e Prémios 46 106 1,4%

Despesas de Representação 21 614 0,6%

Contribuição Segurança Social /CGA / TSU 406 641 12,2%

Encargos Saúde 35 510 1,1%

Seguros 31 500 0,9%

Outros Custos com Pessoal 70 657 2,1%

Total 3 338 895 100%

DESPESAS COM PESSOAL
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6. Síntese das Atividades Desenvolvidas 

6.1 Núcleo de Planeamento Estratégico e Modernização Administrativa 

No ano de 2015 foi publicado e incorporado no Manual Regulamentar da JFO o Regulamento de 

Controlo Interno. Com vista a assegurar a eficiente conduta das atividades e operações, incluindo a 

salvaguarda dos ativos, prevenção e deteção de fraudes e erros, precisão e plenitude dos registos 

contabilísticos e a atempada preparação de informação financeira, procedemos durante o ano de 2016 

a uma rigorosa monotorização do mesmo. 

 

6.2 Núcleo de Comunicação e Imagem 

No decorrer do ano transato, encontrávamo-nos em plena fase de alteração da gestão processual, 

nomeadamente no que ao processo de comunicação com os cidadãos respeita. Passado um ano, é 

possível afirmar que o objetivo de facilitar e potencializar a comunicação entre os Olivalenses e a JFO 

foi cumprido. Dispomos atualmente de um website que vai de encontro às necessidades de toda a 

comunidade e demais interessados. 

 

Adequado quer às novas competências, quer ao leque de equipamentos afetos à Junta, para além do 

website, cumprimos o objetivo relativo à reengenharia dos processos do ambiente informático em 

termos de fluxo de informação, interligação setorial e certificação informática de assinaturas digitais. 

Este projeto, como de resto tinha sido idealizado, estendeu-se também às redes sociais, onde se pode 

hoje partilhar informações, ideias, opiniões e experiências, consideradas atualmente fundamentais pela 

dinâmica que criam. 

 

Ainda no âmbito das atribuições e competências do Núcleo de Comunicação e Imagem, no que ao 

Jornal Olivais respeita, tal como nos dois últimos anos, teve em 2016 uma tiragem mensal de 18.000 

(dezoito mil) exemplares.  

 

De salientar que através do website e do Jornal Olivais, procurámos, uma vez mais, manter os cidadãos 

informados das nossas atividades, indo deste modo ao encontro do serviço de excelência que nos 

propomos sempre a proporcionar aos Olivalenses. 

 

6.3 Divisão de Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos (DOAFRH) 

6.3.1 Serviços de Aprovisionamento 

Nos serviços de aprovisionamento é onde se efetuam todas as requisições que permitem o 

funcionamento da Junta de Freguesia, cabendo-lhe a interface com os fornecedores e a gestão dos 

processos de qualificação e avaliação dos mesmos. De referir também que o economato se encontra 

inserido nestes serviços. 
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No que respeita à aplicação das Normas de Contratação Pública, a JFO está sujeita à aplicação do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, por força 

do disposto da alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º, tendo por referência os princípios da igualdade, não 

discriminação, transparência, gestão financeira rigorosa dos recursos públicos e seleção das propostas 

que mais salvaguardam o interesse público. 

 

Em 2016 foram efetuados 680 

(seiscentos e oitenta) procedimentos de 

contratação pública (bens e serviços), 

refletindo um decréscimo em 0,87% 

relativamente ao ano transato. O gráfico 

ao lado demonstra a natureza normativa 

das contratações efetuadas, expondo 

também os dados relativamente ao ano 

transato. 

 

6.3.2 Serviços Administrativos 

Entre outras diversas atividades, os Serviços Administrativos garantem o atendimento presencial e 

telefónico dos cidadãos. É aqui que se efetuam inscrições e se processam os registos documentais, bem 

como a interligação entre os diversos serviços da Junta e outras entidades e instituições. Integram estes 

serviços os seguintes: 

• Serviço de Reprografia; 

• Serviço de Expediente e Gestão Documental; 

• Serviço de Arquivo. 

 

Como de resto tem acontecido, em 2016, de acordo com a nossa missão, foi nosso objetivo constante 

caminhar para o fortalecimento da relação com os cidadãos e agilidade dos processos e procedimentos. 

 

O serviço de atendimento é responsável pelo registo de entradas e saídas na plataforma eletrónica de 

toda a correspondência de e para a JFO. É este processo que temos vindo a desenvolver, integrando e 

interligando as diversas áreas de suporte aos serviços prestados pela Junta de Freguesia. 

 

Conforme observável pelo gráfico ao 

lado, em 2016, os serviços de 

atendimento da Junta de Freguesia 

efetuaram 14.422 e 5.470 registos de 

entrada e saída respetivamente. 
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6.4 Divisão de Ambiente Urbano (DAU) 

A DAU tem como principais atribuições genéricas o equipamento rural e urbano, abastecimento 

público, ambiente e salubridade e ainda o ordenamento urbano e rural da Freguesia. De forma a dar 

resposta às suas atribuições e competências, a DAU organiza-se em quatro serviços: 

• Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental; 

• Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade; 

• Serviços de Espaços Verdes; 

• Serviços de Obras. 

 

Devido às competências atribuídas a cada um dos serviços, estes atuam de forma transversal sobre 

todos os Pelouros da JFO, com maior incidência nos do Ambiente, Espaços Verdes, Higiene Urbana, 

Trânsito e Espaço Público. 

 

De salientar que durante o ano de 2016 foram iniciados novos projetos por forma a dar seguimento ao 

serviço de excelência que nos comprometemos a proporcionar, dia após dia, aos Olivalenses. De 

destacar o projeto SOS Calçada, que, pela sua facilidade de comunicação e à semelhança do projeto 

Oficina do Reformado, teve grande adesão da população. 

 

Nos pontos seguintes expomos o trabalho desenvolvido pelos serviços da DAU no decorrer do ano de 

2016, bem como os projetos nos quais esta divisão integrou com as restantes divisões da Junta. 

Expomos também o trabalho administrativo desenvolvido comum aos vários serviços da DAU. 

 

6.4.1 Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental 

Tal como no ano transato, a sensibilização para a adoção de 

comportamentos ambientalmente responsáveis e 

sustentáveis, dirigida a toda a população, funcionários da 

Junta inclusive, constituiu em 2016 uma prioridade para a 

JFO, pelo que desenvolvemos um conjunto de atividades no 

sentido de sensibilizar os Olivalenses para o correto depósito 

de resíduos, encaminhamento devido de objetos de grande 

porte, recolha de dejetos caninos e não alimentação de 

pombos. 

 

As ações de sensibilização foram efetuadas por uma equipa 

da Junta nas ruas sinalizadas para o efeito, através do 

contacto direto com os munícipes, distribuição de folhetos e 

afixação de cartazes informativos nos interiores de edifícios. 

Algumas das ações de sensibilização foram realizadas em 

parceria com a CML. 
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As ações de sensibilização foram realizadas nas ruas mais problemáticas e tendo em consideração o 

número de queixas rececionadas, tendo sindo focadas em quatro áreas problemáticas: 

• Separação de resíduos 

▪ Pretendemos sensibilizar a população para a correta separação dos resíduos; 

• Abandono de objetos de grande porte 

▪ A recolha de objetos de grande porte é da responsabilidade da 

Câmara Municipal, que efetua a recolha consoante solicitado e 

combinado com os munícipes. No entanto, devido ao recorrente 

depósito destes em espaços públicos da Freguesia, que estão na 

origem de grande parte das reclamações que chegam aos serviços da 

DAU, realizámos, durante o ano de 2016, através da campanha de 

sensibilização denominada “Não deixe o seu monstro na rua”, ações 

de sensibilização com o objetivo de informar os cidadãos para o procedimento e 

contacto que devem adotar para que os objetos de grande porte sejam recolhidos 

devidamente; 

• Dejetos caninos 

▪ Demos continuidade à campanha de sensibilização “Dejetos caninos no chão não”; 

• Alimentação de pombos 

▪ Sendo a alimentação de pombos uma problemática que afeta a saúde pública foram 

desenvolvidas diversas ações de sensibilização através da campanha “Colabore. Não os 

alimente. Lisboa conta consigo”. 

 

Deste modo e no âmbito das competências dos Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental, no 

ano de 2016, durante as diversas ações de sensibilização realizadas, foram abordadas pessoalmente 

513 (quinhentas e treze) pessoas, afixados 132 (cento e trinta e dois) cartazes no interior de edifícios e 

distribuídos 1.270 (mil, duzentos e setenta) folhetos. Sinalizaram-se 30 (trinta) casos para fiscalização. 

 

As ações de sensibilização relativas às áreas problemáticas supra mencionadas tiveram lugar em 

diversos locais, entre os quais: 

• Largo 1.º Tenente João Rodrigues; 

• Praça Carlos Ramos; 

• Praça Cotinelli Telmo; 

• Rua Acúrsio Pereira; 

• Rua Cândido de Oliveira; 

• Rua Cidade da Beira; 

• Rua Cidade de Benguela; 

• Rua Cidade de Cabinda; 

• Rua Cidade de Lobito; 

• Rua Cidade de Porto Alexandre; 
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• Rua Cidade João de Belo; 

• Rua Cidade Vila Cabral;  

• Rua D. Aleixo Corte Real; 

• Rua do Dondo; 

• Rua Francisco Mantero;  

• Rua Humberto Madeira; 

• Rua Marracuene. 

 

De salientar ainda as seguintes ações de sensibilização realizadas: 

• Sensibilização escolar sobre dejetos caninos 

▪ No âmbito da Semana do Animal que o CAF promoveu de 11 a 14 de janeiro de 2016, 

uma ação de sensibilização juntamente com o Pelouro da 

Educação. Esta ação destinou-se a sensibilizar os pais e 

encarregados de educação sobre a importância da recolha dos 

dejetos caninos. Os encarregados de educação foram 

convidados a trazerem os seus canídeos para a escola, onde o 

Vogal dos Espaços Verdes ou da Educação explicaram a importância do convívio nos 

espaços públicos e a recolha dos dejetos caninos pelos próprios donos. Foi distribuído 

um osso com sacos e um cartão de sensibilização por cada encarregado de educação; 

• Experiência piloto Biataki (teste de cinzeiros de chão na sede da Junta de Freguesia) 

▪ Foram colocados dois cinzeiros Biataki de pé, destinados ao exterior das instalações da 

sede da Junta, um no piso inferior e outro no piso superior. Os funcionários foram 

sensibilizados para neles colocarem as beatas dos cigarros, por forma a evitar que 

sejam depositadas no chão. Dado o impacto positivo desta iniciativa, pretendemos 

colocar mais cinzeiros desta natureza noutros espaços da Junta, coletividades e 

associações da Freguesia; 

• Sessão sobre Eco Condução 

▪ Esta iniciativa decorreu no dia 23 de maio na JFO no âmbito da colaboração da Junta 

com o Projeto “Suscity”. Na sessão estiveram presentes funcionários da Junta e 

residentes dos Olivais, que, após a sessão, ficaram mais elucidados para colocarem em 

prática as boas práticas de condução, com a redução do consumo de combustível. 

Foram também apresentadas duas iniciativas, com inscrição gratuita, destinadas aos 

Olivalenses e funcionários da Junta: 

✓ Instalação de sensores em veículos com matrícula igual ou superior ao ano de 2004. 

Parte da frota da Junta já utiliza estes dispositivos, o que já permitiu melhorias nos 

perfis de condução e redução no consumo de combustível; 

✓ Aplicação para telemóvel Android (App) de monitorização de viagens. 
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Estas ferramentas acima enunciadas permitem a recolha anónima de dados e habilitar as equipas do 

Instituto Superior Técnico e da Universidade de Coimbra a proporem soluções de mobilidade que 

ajudem a melhorar a qualidade de vida na Freguesia de Olivais. 

 

Ainda no âmbito dos Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental, é imprescindível salientar o 

Projeto Horta D´Oliva. Trata-se de um projeto da JFO que pretende envolver a comunidade num 

esforço coletivo de contributo da Freguesia de Olivais para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), incluindo o combate à pobreza, à erradicação da fome e proteção do ambiente.  

 

O talhão, cedido pela CML, situa-se no Parque Hortícola da Quinta do Conde D’Arcos. A Junta 

acompanha atualmente dois voluntários permanentes, tendo já sido beneficiadas quatro organizações 

da Freguesia em ações periódicas e pontuais: Casa de Acolhimento Mão Amiga, Centro de Dia da Junta 

de Freguesia de Olivais, Centro Social Paroquial de Olivais Sul e Refood, permitindo chegar já a mais de 

uma centena de pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face ao seu carácter inovador, o projeto tem ganho o interesse de entidades externas à Freguesia, 

nomeadamente da estação de televisão TVI e da FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura).  

 

Foram organizadas e realizadas visitas à horta com uma equipa de filmagens da TVI para o programa “A 

Tarde é Sua” (dia 7 de setembro) e com um representante permanente da FAO em Portugal, Dr. Hélder 

Muteia (10 de setembro). 
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6.4.2 Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade 

A política ambiental desenvolvida pela JFO tem-se pautado pelo desenvolvimento da excelência no que 

às práticas do uso dos recursos e implementação de medidas ambientalmente sustentáveis respeita. Ao 

apostarmos firmemente em projetos ambientais que permitam a redução de gases com efeitos de 

estufa, bem como em políticas ambientais no funcionamento dos serviços, reforçamos e colaboramos 

de forma ativa num processo de desenvolvimento sustentável, que, com grande determinação e 

perseverança, a coloca na linha da frente a nível das Freguesias portuguesas relativamente à adoção 

das melhores práticas ambientais. 

 

No decurso da implementação do processo de Certificação da Qualidade do Serviço de Higiene 

Urbana, foi realizada, no dia 20 de janeiro de 2016, uma auditoria interna ao Sistema de Gestão da 

Qualidade. Esta auditoria foi efetuada de acordo com os requisitos da norma NP EN ISO 9001:2008 – 

Sistema de Gestão da Qualidade e teve como objetivo verificar se o Sistema de Gestão da Qualidade se 

encontrava implementado de acordo com os requisitos desta norma, bem como os requisitos definidos 

pela Junta. 

 

A auditoria foi realizada via amostragem, tendo, para o efeito, sido entrevistados colaboradores, 

analisados vários documentos do Sistema do Gestão de Qualidade (Manual da Qualidade, 

procedimentos em vigor e registos que evidenciam a atividade realizada), verificados equipamentos de 

trabalho (sopradores de mão, sopradores dorsais, roçadoras, entre outros), infraestruturas (instalações 

da sede da Junta e do Posto de Higiene Urbana Olivais Norte) e atividades realizadas na via pública 

(trabalhos de varredura da parte exterior da Escola Básica Sarah Afonso e na zona da Manhiça – circuito 

1). O resultado geral da auditoria foi positivo, pelo que atingimos o objetivo esperado.  

 

Os Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade da JFO aguardam a emissão do Certificado de 

Qualidade após a conclusão das fases da auditoria externa, que finalizaram no mês de novembro de 

2016. Este certificado comprova o cumprimento da norma ISO 9001:2008 aplicável aos serviços, bem 

como aos procedimentos internos adotados para a realização e controlo dos serviços. Desta forma 

cumprir-se-á mais um objetivo da JFO, dotando-a de duas Certificações que muito a honram. A 

aplicação da norma permite a este serviço desenvolver metodologias de organização e controlo dos 

serviços, melhorar os serviços e a comunicação com os munícipes. Para a obtenção deste certificado a 

Junta procedeu a alterações no funcionamento e infraestruturas de apoio aos serviços. 

 

Com o objetivo de 

melhorar as condições 

de trabalho dos seus 

funcionários e 

consequentemente o 

serviço prestado aos 

Olivalenses, a JFO abriu, 

no dia 29 de junho, um 

novo posto de Higiene 

Urbana, localizado na Praça Cidade de Salazar, nas imediações da Avenida Cidade de Lourenço 
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Marques. Foram concluídas as obras de remodelação, quer no interior, quer no exterior, com a 

colocação de uma vedação. Procedeu-se à instalação dos equipamentos e mobiliário, tendo-se iniciado 

a operacionalidade do Posto.  

 

Encontram-se também finalizadas as obras decorrentes da requalificação das instalações no Posto de 

Higiene para um Armazém dos Produtos Fitofarmacêuticos, de acordo com as normas da Lei nº 

26/2013 de 11 de abril. Foi efetuada no dia 31 de março a vistoria da DRAPLVT (Direção Regional de 

Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo) às instalações, tendo as mesmas sido aprovadas.  

 

A aplicação de fitofarmacêuticos teve a sua implementação mais tarde do que é habitual, dado que, 

dependentes do processo encetado em 2015 para a criação do Armazém de Fitofarmacêuticos e 

autorização para aplicação nos termos da Lei 26/2013 de 11 de abril, a Junta de Freguesia teve que 

aguardar a mesma. A autorização da DRAPLVT foi rececionada no dia 20 de maio e, atualmente, os 

Olivais são a primeira Autarquia de Lisboa habilitada a poder aplicar produtos fitofarmacêuticos.  

 

Os Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade são assegurados pelo Serviço de Limpeza do 

Espaço Público e pelo Serviço de Lavagem do Espaço Público. Procedem à execução de diversas 

operações necessárias à limpeza dos arruamentos, passeios, passagens pedonais e remoção dos 

resíduos das papeleiras. A Freguesia de Olivais encontra-se estruturada em 49 (quarenta e nove) 

cantões, compostos por 85 (oitenta e cinco) circuitos que contemplam as 160 (cento e sessenta) ruas 

que cobrem uma área de 809 (oitocentos e nove) hectares. A limpeza da Freguesia realiza-se por via de 

duas maneiras: lavagem da via pública ou varredura da mesma, podendo esta última ser realizada via 

mecânica ou manual. 

 

No âmbito das competências inerentes, realizámos no ano de 2016, conforme observável na tabela 

seguinte, 12.251 (doze mil, duzentas e cinquenta e uma) intervenções, um acréscimo em 64,55% 

relativamente ao ano transato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pontos seguintes discriminam as atividades descritas na tabela supra exposta. 

 

6.4.2.1 Operações de Varredura 

A varredura manual é uma atividade realizada em 85 (oitenta e cinco) circuitos de limpeza definidos 

pelos serviços. Destacamos as intervenções nos seguintes locais: 

Atividade 2015 2016

Varredura 6 448 10 290

Varredura mecânica 34 205

Deservagem/Desmatação 307 795

Sarjetas 215 421

Lavagem 270 289

Dejetos caninos 9 0

Proteção integrada (herbicida) 100 56

Proteção integrada (vinagre de álcool) 0 136

Outras 62 59

Total 7 445 12 251

HIGIENE URBANA
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• Avenida Contra-Almirante Augusto Castro Guedes; 

• Circular Sul; 

• Estrada da Circunvalação; 

• Largo Américo Rosa Guimarães; 

• Praça Carlos Ramos; 

• Praça das Casas Novas; 

• Praça Faria da Costa; 

• Praça José Queirós; 

• Rua 26; 

• Rua 28; 

• Rua 8; 

• Rua Alferes Mota Costa; 

• Rua Capitão Santiago Carvalho; 

• Rua Cidade de Bissau; 

• Rua Costa Malheiro; 

• Rua Francisco Mantero; 

• Rua Humberto Madeira; 

• Rua Major Figueiredo Rodrigues; 

• Rua Quinta do Morgado. 

 

6.4.2.2 Operações de Varredura Mecânica 

A Varredura mecânica permite uma maior rentabilização e eficácia na extração de partículas, areias e 

poeiras, conferindo, em menor tempo, melhores resultados. Destacamos os seguintes locais 

intervencionados com a varredora mecânica: 

• Avenida Alfredo Bensaúde; 

• Praça Cidade Salazar; 

• Praça de Bilene; 

• Rua 10; 

• Rua 12; 

• Rua 16; 

• Rua Almada Negreiros; 

• Rua Cidade de Carmona; 

• Rua Cidade de João Belo; 

• Rua Cidade de Nampula; 

• Rua Cidade Nova Lisboa. 
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6.4.2.3 Operações de Limpeza, Desmatação e Deservagem 

Ao longo do ano de 2016 foram efetuadas várias operações de limpeza, desmatação e deservagem. 

Entre outros locais intervencionados, destacamos: 

• Avenida Dr. Francisco Luís Gomes; 

• Circular Sul; 

• Rua 26; 

• Rua Alferes Carvalho Pereira; 

• Rua Alferes Santos Sasso; 

• Rua Alfredo Franco; 

• Rua de Macia; 

• Rua de Montepuez; 

• Rua do Ibo; 

• Rua Furriel Galrão Nogueira. 

 

A deservagem é um trabalho realizado periodicamente, com o objetivo de eliminar a emergência das 

plantas infestantes nos arruamentos. Esta proliferação de vegetação é um fator normal e cíclico, mas, 

devido aos múltiplos espaços onde ocorre, torna-se desagradável e consequentemente deprecia os 

espaços urbanos. Este ano, as condições climatéricas adversas, contribuíram para um maior 

desenvolvimento da mesma.  

 

O facto de utilizar outros métodos alternativos, tais como a deservagem mecânica e a aplicação de 

vinagre de álcool, só por si, não permitem obter os resultados desejáveis numa Freguesia com esta 

dimensão. É objetivo da JFO reduzir a aplicação de produtos químicos, investindo em alternativas 

naturais numa ótica de sustentabilidade ambiental e de saúde pública, como já está a proceder através 

da aplicação do vinagre de álcool e na procura de meios térmicos. 

 

Contudo e com o intuito de eliminar rapidamente as infestantes, iniciou-se a aplicação de herbicida em 

arruamentos da Freguesia, nomeadamente: 

• Alameda da Encarnação; 

• Azinhaga da Alagueza; 

• Azinhaga das Courelas; 

• Calçadinha dos Olivais; 

• Circular Norte do Bairro da Encarnação; 

• Mercado Sul; 

• Praça Mota Veiga; 

• Praça Norte; 

• Praça Viscondessa dos Olivais; 

• Quinta do Poço; 
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• Rua 11; 

• Rua 13; 

• Rua 19; 

• Rua 21; 

• Rua 23; 

• Rua 3; 

• Rua 5; 

• Rua 9; 

• Rua Alves Gouveia; 

• Rua Conselheiro Mariano de Carvalho; 

• Rua Contra Almirante Armando Ferraz; 

• Rua da Courela; 

• Rua das Escolas; 

• Rua de Malange; 

• Rua dos Eucaliptos; 

• Rua Quinta da Fonte; 

• Rua Quinta de Santa Maria; 

• Travessa do Adro; 

• Travessa dos Buracos. 

 

Ressalva-se que o produto aplicado é homologado pela DGAV (Direção Geral de Agricultura e 

Veterinária) e que são respeitados todos os requisitos da legislação aplicável, Lei nº 26 de 2013 de 11 

de abril que transpõe a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento e Conselho Europeu, de 21 de outubro, 

que define e regula a atividade, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos (PF), bem como a 

atenção no seu manuseamento: 

• Aplicadores credenciados;  

• Técnico Responsável pela atividade;  

• Ficha técnica e de segurança do produto fitofarmacêutico (PF) utilizado;  

• Registos de todas as aplicações de PF efetuada na Freguesia;  

• Avisos prévio às populações; 

• Guia de entrega de resíduos (embalagens PF, excedentes de calda, resíduos resultantes da 

lavagem dos equipamentos) conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 187/2006; 

• Registo obrigatório das aplicações dos PF; 

• Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s); 

• Cumprimento das normas para preparação de caldas de PF;  

• Cumprimento das normas para os excedentes de caldas, quando existam;  
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• Todos os produtos utilizados para este fim estão homologados pelas entidades competentes. 

 

6.4.2.4 Operações de Verificação e Desobstrução de Sarjetas 

Foi dada continuidade à execução dos trabalhos, assegurando-se em 2016 as necessárias operações de 

desobstrução dos sistemas das águas pluviais e a verificação do estado das sarjetas e sumidouros. É de 

realçar que algumas destas operações foram executadas em parceria com a CML. Dos trabalhos 

realizados, destacam-se os executados nos seguintes locais: 

• Rua 1.º Cabo José Martins Silvestre; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira. 

 

Os trabalhos focaram-se essencialmente na lavagem de fundo das sarjetas com jato de água. 

 

6.4.2.5 Proteção integrada 

Investindo em alternativas naturais numa ótica de sustentabilidade ambiental e de saúde pública, a JFO 

deu início à aplicação de vinagre de álcool nas ruas com maior fluxo populacional, nomeadamente nas 

áreas circundantes aos mercados, escolas, parques infantis, biblioteca, igrejas e edifícios públicos. 

Destacamos as intervenções nos seguintes locais: 

• Alameda da Encarnação (junto ao nº 62 e 68); 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques (Praceta A e B); 

• Avenida Cidade Lourenço Marques (Praça); 

• Escola Sarah Afonso (Parte exterior do muro); 

• Praça Norte (Interior); 

• Rua 6 (escadas); 

• Rua Cidade de Lobito (Biblioteca); 

• Rua Cidade de Nampula (Frente à CGD); 

• Rua Cidade de Porto Alexandre; 

• Rua Cidade Malange; 

• Rua Cidade Novo Redondo; 

• Rua Contra-Almirante Armando Ferraz; 

• Rua das Escolas (Junto à Escola Paulino Montez); 

• Rua General Silva Freire (Frente à Junta); 

• Rua General Silva Freire (Frente às Finanças); 

• Rua Quinta da Fonte (Escadas); 
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• Rua Quinta da Fonte (Escadas); 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira. 

 

A Junta de Freguesia tem efetuado também a aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Nessa aplicação, 

quer os aplicadores (devidamente credenciados), quer o produto utilizado cumprem todos os 

formalismos legais requeridos. 

 

A Junta de Freguesia de Olivais é a única da cidade de Lisboa que detém a autorização nº 065-AT-

ZU/ZL/VC para o exercício da atividade de aplicação de produtos fitofarmacêuticos em zonas urbanas, 

zonas de lazer e vias de comunicação, emitida pela Direção Geral de Agricultura e Veterinária (DGAV), 

nos termos previstos no artigo 19.º da Lei 26/2013. Esta autorização foi emitida após a verificação pela 

entidade competente dos seguintes requisitos: 

• Existência de instalações apropriadas para o armazenamento de produtos fitofarmacêuticos, 

• Existência de equipamentos de proteção individual adequado para utilização pelos aplicadores; 

• Existência de equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos adequados; 

• Existência de Técnico Responsável devidamente habilitado (de acordo com o artigo 6.º da Lei 

26/2013) para o controlo da atividade; 

• Existência de Aplicadores habilitados para função (de acordo com o artigo 25.º da Lei 26/2013). 

 

O Produto utilizado Arbonal Star 45 tem autorização de venda emitida pela DGAV (autorização de 

venda n.º 0159) e foi adquirido num estabelecimento de venda também autorizado pela DGAV. A Junta 

de Freguesia optou por este produto por apresentar um reduzido risco, estando incluído na listagem de 

produtos de baixo risco disponibilizada no site da DGAV. Além disso, de acordo com o referenciado na 

Ficha de Dados de Segurança, cumpre com o referido na alínea b), do ponto 4, do artigo 32.º da Lei 

26/2013. 

 

Para a aplicação do Arbonal Star 45, selecionámos como equipamento de aplicação o pulverizador, 

seguindo o recomendado no rótulo do produto, disponibilizado no site da DGAV: “Para evitar o risco de 

arrastamento de calda, evitar pressões superiores a 2kg/cm2 e o uso de atomizadores”, cumprindo 

deste modo o disposto na alínea c), do ponto 4, do artigo 32.º da Lei 26/2013. 

 

A JFO afixa, previamente, à aplicação de PF, os avisos à população, os quais cumprem o referido na 

alínea e), do ponto 4, do artigo 32.º da Lei 26/2013, isto é, identifica-se o tratamento a realizar, a data a 

partir da qual se permite o acesso ao local tratado, e a identidade responsável pelo tratamento. 

 

Aquando da preparação da calda são cumpridos os requisitos de segurança referidos no Anexo III da Lei 

26/2013, ou seja, os aplicadores utilizam EPI adequados, as caldas são efetuadas utilizando bacias de 

retenção, a limpeza dos equipamentos de aplicação é efetuada no armazém, sendo os excedentes de 

produtos colocados em recipientes estanques e devidamente identificados, e posteriormente, 

encaminhados para um operador licenciado. As embalagens dos produtos utilizados são colocadas em 

sacos e posteriormente encaminhadas para operador licenciado. 
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Conforme acima exposto, a JFO está a cumprir as disposições legais no que se refere à aplicação de PF 

em zonas urbanas de lazer e vias de comunicação.  

 

Contudo, é intenção desta Junta de Freguesia dar preferência a metodologias alternativas em 

detrimento dos PF. Neste sentido, a JFO está a utilizar o vinagre de álcool (produto não químico e 

inócuo) junto aos equipamentos públicos onde se regista maior densidade populacional, como é o caso 

dos mercados, escolas, parques infantis, biblioteca, igrejas e edifícios públicos. Recorremos também a 

equipamentos mecânicos (roçadoras) para proceder à extração da vegetação infestante. De salientar 

que nos dias 07 e 08 de junho realizou-se uma formação de manuseamento de roçadoras. Esta 

formação foi ministrada pela CML no Posto Norte da Higiene Urbana. 

 

No seguimento do plano de trabalhos e nas ocorrências chegadas, foram realizadas intervenções com 

produtos fitofarmacêuticos, nas seguintes ruas: 

• Rua Cândido de Oliveira; 

• Rua Américo Jesus Fernandes; 

• Largo Jaime Carvalho; 

• Rua João Cunha Serra; 

• Avenida Cidade de Luanda;   

• Rua Almada Negreiros. 

 

6.4.2.6 Operações de Limpeza nas Escolas e Parques Infantis 

Sendo a educação uma forte aposta da JFO e tendo em conta o bem-estar das crianças da Freguesia, a 

Divisão de Higiene Urbana, em cooperação com o Elo Social, procedeu no ano de 2016 a diversos 

serviços de limpeza nas escolas e parques infantis da Freguesia. Destaca-se também a manutenção 

realizada nas áreas envolventes das escolas, junto aos portões e muros. 

 

De destacar também as intervenções de varredura, manutenção de espaços verdes, deservagem e 

limpeza de papeleiras nas seguintes escolas: 

• Escola Alice Vieira; 

• Escola Adriano Correia de Oliveira; 

• Escola Sarah Afonso; 

• Escola Arco-Íris; 

• Escola 36; 

• Escola Santa Maria dos Olivais. 
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De referir que na Escola Paulino Montez, a manutenção dos espaços verdes encontrou-se a cargo da 

CML até ao final do mês de agosto. 

 

 

Os 12 (doze) parques infantis da Freguesia são intervencionados semanalmente pelas nossas equipas: 

• Bairro da Encarnação (Praça Norte – Mercado Norte); 

• Bairro dos Candeeiros; 

• Bairro dos Olivais Velho; 

• Cidade de Bissorá; 

• Cidade S. Salvador; 

• Cidade Vila Cabral; 

• Jardim St. º Eugénio; 

• Parque Recreativo dos Olivais 

Norte; 

• Praça Bilene; 

• Rua Alfredo Franco; 

• Rua da Manhiça; 

• Rua do Dondo. 

 

6.4.2.7 Serviço de Lavagem do Espaço Público 

A lavagem da via pública é uma tarefa essencial numa Freguesia que pretende oferecer uma qualidade 

de vida de excelência aos seus cidadãos. Desde a lavagem de resíduos deixados pelos contentores do 

lixo até à lavagem de resina por parte das árvores, a Junta trabalhou arduamente dia após dia para 

fazer dos Olivais uma Freguesia exemplo. Nesse sentido e na impossibilidade de procedermos à 

lavagem de todas as ruas da Freguesia, sinalizámos as mais necessitadas, e, após a conclusão da 

lavagem dos recintos escolares, procedemos à lavagem das mesmas. Salientamos: 

• Avenida Cidade de Luanda (área circundante ao lote 479); 

• Avenida Cidade Lourenço Marques (Praceta B); 

• Costa Malheiro; 

• Largo Américo Rosa Guimarães; 
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• Praça Cidade do Luso; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas (n.º 1 ao 17); 

• Rua Alferes Mota Costa; 

• Rua Américo Jesus Fernandes (Centro de Dia); 

• Rua Capitão Santiago Carvalho; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo; 

• Rua Cidade de Bissau (metro); 

• Rua Major Figueiredo Rodrigues; 

• Rua Quinta do Morgado; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira; 

• Rua Vila Sena. 

 

6.4.3 Serviços de Espaços Verdes 

Os Serviços de Espaços Verdes, que incluem o Serviço de Dinamização e Promoção dos Espaços Verdes 

e o Serviço de Manutenção de Espaços Verdes, têm diversas responsabilidades inerentes, 

nomeadamente: 

• Projetos de requalificação; 

• Gestão dos sistemas de rega; 

• Manutenção do arvoredo, espaços verdes e parques infantis; 

• Plantação e remoção de árvores; 

• Intervenções em escolas. 

 

Por forma a diminuir a necessidade de recurso a empresas externas, durante o ano de 2016 foi criada a 

Brigada de Espaços Verdes. Enquanto projeto piloto, atualmente atuam nas zonas 1 e 2 de Olivais Sul 

que cobre 103.627,25 m2. Contudo, a intenção é cobrir a totalidade da Freguesia, pelo que, 

gradualmente ter-se-ão que preparar as infraestruturas, bem como toda a logística operacional, 

adquirindo viaturas, equipamentos, maquinaria e recursos para poder responder aos objetivos 

preconizados. É objetivo da JFO que esta brigada de jardineiros cresça em número, podendo ser a única 

a atuar no terreno sem a necessidade de recorrer a outsourcing. 

 

No sentido do serviço de excelência a que propomos sempre proporcionar aos Olivalenses, salientamos 

que se pretende melhorar a eficiência destes serviços. Como tal, iniciámos a implementação de uma 

nova metodologia de trabalho. Numa primeira fase passou por efetuar-se o levantamento no terreno 

de todas as situações problemáticas, com o objetivo de numa fase posterior poder ser definido uma 

hierarquia de prioridades de trabalho para a resolução dos problemas identificados. Prevê-se que a fase 

inicial de levantamento esteja concluída já no primeiro trimestre de 2017 de forma a dar inicio à 

resolução dos problemas identificados. 
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6.4.3.1 Projetos de requalificação 

Durante o ano de 2016 foram desenvolvidos e finalizados um conjunto de projetos de arquitetura 

paisagística de requalificação de diversos espaços na Freguesia, designadamente: 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Mercado da Encarnação Norte; 

• Parque infantil da Rua Acúrsio Pereira; 

• Rua do Dondo; 

• Rua dos Lojistas. 

 

Para além dos projetos finalizados, foram já apresentadas outras propostas de reabilitação e 

adjudicadas empreitadas, as quais expomos no capítulo referente aos projetos em curso.  

 

6.4.3.2 Gestão dos Sistemas de Rega 

Contamos atualmente com três tipos de sistemas de rega na Freguesia: 

• Automático (programador central ou programadores a pilhas); 

• Semiautomática (com aspersores e válvulas que são abertas manualmente); 

• Bocas de rega (torniquetes ou mangueiras, manual). 

 

No entanto, a grande maioria dos espaços verdes da Freguesia está dotado de sistemas de regas 

manuais, antigos e cuja operacionalidade requer reparações frequentes e consequentemente custos 

incorridos. No sentido de otimizar recursos, quer financeiros, quer ambientais, temos vindo a fazer um 

trabalho exaustivo de levantamento no terreno e tratamento de dados relativamente aos sistemas de 

rega que abastecem os espaços verdes da Freguesia. Para o efeito, desenvolvemos um trabalho de 

levantamento sistematizado nos seguintes pontos: 

• Levantamento fotográfico de todos os contadores; 

• Levantamento dos sistemas de rega operacionais existentes; 

• Criação de base de dados (consumos/custos por local); 

• Criação de fichas individuais por contador; 

• Planta geral com localização dos contadores e sistemas de rega operacionais; 

• Definição de novos locais a regar. 

 

Após o levantamento e tratamento de dados relativamente aos sistemas de rega, iniciou-se a instalação 

de novos sistemas de rega automáticos.  

 

No último trimestre do ano de 2016 procedemos à finalização dos trabalhos de levantamento da 

localização dos sistemas de rega e contadores presentes nos espaços verdes da Freguesia.  
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Com vista à renovação dos sistemas de rega presentes na Freguesia foram colocados 27 (vinte e sete) 

novos sistemas de rega. Procedeu-se ainda à reparação de 36 (trinta e seis) sistemas de rega já 

existentes. 

 

Procedemos à colocação de novos sistemas de rega em diversos locais, a referir: 

• Avenida Cidade de Benguela; 

• Avenida Cidade de Benguela; 

• Avenida Cidade de Bissau; 

• Avenida Cidade de Bolama; 

• Avenida Cidade de Lourenço Marques; 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques; 

• Largo Jaime Carvalho; 

• Largo Jaime de Carvalho; 

• Praça Cidade Salazar; 

• Rua Acúrsio Pereira; 

• Rua Cidade de Bissau; 

• Rua de Cidade Bolama; 

• Rua Mamadu Sissé; 

• Rua Vila de Teixeira Pinto. 

 

De salientar que a Freguesia está dotada de 286 (duzentos e oitenta e seis) contadores. 

 

Foi efetuado o levantamento da localização e registo fotográfico de 74 (setenta e quatro) contadores 

que transitaram da responsabilidade da Câmara Municipal para a Junta de Freguesia. 

 

Atendendo às necessidades de manutenção dos sistemas de rega, na sequência, quer da deterioração, 

quer por atos de vandalismo, é de destacar as intervenções das nossas brigadas nos seguintes locais: 

• Avenida Cidade de Benguela; 

• Avenida Cidade de Bissau; 

• Avenida Cidade de Bolama; 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade do Porto; 

• Avenida Luís Gomes; 

• Largo Jaime Carvalho; 
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• Praça Bilene; 

• Praça Cidade Salazar; 

• Rua Acúrsio Pereira; 

• Rua Alfredo Franco; 

• Rua Cidade da Beira; 

• Rua Eurico da Fonseca; 

• Rua João de Belo. 

 

6.4.3.3 Manutenção do arvoredo, espaços verdes e parques infantis 

No ano de 2016 deu-se continuidade à manutenção do arvoredo, sendo que procedemos a 223 

(duzentas e vinte e três) podas e 35 (trinta e cinco) abates de árvores. 

 

Os Serviços de Espaços Verdes realizaram ainda 

a limpeza e manutenção dos espaços verdes 

dos 12 (doze) parques infantis da Freguesia. No 

total, foram realizadas 180 (cento e oitenta) 

intervenções, sendo que todos os parques 

infantis foram alvo de 15 (quinze) intervenções, 

nas quais se procedeu à sua limpeza e 

manutenção. 

 

6.4.3.4 Plantação e Remoção de Árvores  

A adoção de árvores é um projeto com e para a Comunidade, que visa sensibilizar e envolver os 

Olivalenses para a importância das árvores, as suas múltiplas funções e os cuidados de manutenção, 

pelo que pretende também contribuir para estreitar laços na comunidade, sentido de pertença e zelo 

pelos espaços verdes dos Olivais. Este projeto teve o seu desenvolvimento com as seguintes ações: 

• Levantamento do estado em que se encontravam as plantações do ano anterior de modo a 

incluir as retanchas (substituição de árvores mortas); 

• Levantamento das árvores abatidas em 2015 e que se prevejam abater a curto e médio prazo; 

• Execução dos planos de plantações; 

• Levantamento das espécies a plantar junto dos viveiros da CML; 

• Preparação do evento comemorativo do arranque da campanha com a plantação simbólica de 

uma árvore e colocação de uma placa comemorativa; 

• Preparação dos eventos de adoção de árvores com madrinhas e padrinhos. 
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Face ao exposto, durante o ano de 2016, foram plantadas 100 (cem) árvores das quais 27 (vinte e sete) 

foram adotadas por cidadãos em nome individual e organizações, como a PSP, o Agrupamento de 

Escuteiros e os Rotários. Foram ainda plantados 112 (cento e doze) arbustos e sebes e realizados 11 

(onze) tratamentos fitossanitários (lavagem e endoterapia) e 4 (quatros) serviços de destroçamento de 

cepos e raízes. 

 

A CML disponibilizou à JFO um talhão com cerca de 200 m2 no inaugurado “Parque Hortícola da Quinta 

do Conde dos Arcos”. A partir desta cedência foi criado o Projeto “Horta D´Oliva”, em estreita 

colaboração entre os pelouros do Ambiente e da Acão Social da JFO, integrando, como voluntários, 

moradores referenciados pelo Pelouro da Ação Social. 

 

O Projeto visa a produção biológica de hortícolas, com os meios disponibilizados pela Junta e a 

colaboração de pessoas voluntárias. A produção conseguida destina-se a apoiar instituições de 

solidariedade social da Freguesia, tendo os voluntários também direito a uma parte da produção. 

 

O projeto visa ainda proporcionar visitas e formação na área ambiental, tanto à população escolar 

como aos seniores da Freguesia. 

 

Os trabalhos desenvolvem-se nas seguintes vertentes: 

• Elaboração do Projeto de Horta Urbana Biológica de acordo com os princípios da agricultura 

biológica e as regras definidas pela CML; 

• Aquisição dos materiais e ferramentas necessários à implementação do projeto (Material de 

rega, ferramentas, sementes e plantas); 

• Elaboração do regulamento; 

• Reuniões de esclarecimento e formação com os voluntários; 

• Implementação do projeto no terreno. 

 

6.4.3.5 Intervenções em escolas 

As Brigadas Operacionais da Junta de Freguesia, em cooperação com a empresa subcontratada, 

realizam trabalhos de manutenção de espaços verdes e podas do arvoredo presente no espaço das 

escolas da Freguesia, bem como trabalhos de limpeza e deservagem. 
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No decorrer do ano de 2016, foram realizadas 78 (setenta e oito) intervenções nas escolas da Freguesia: 

• Escola Adriano Correia de Oliveiras - 14 (catorze) intervenções; 

• Escola Alice Vieira - 9 (nove) intervenções; 

• Escola Arco Iris - 14 (catorze) intervenções; 

• Escola N.º 36 - 12 (doze) intervenções; 

• Escola Santa Maria dos Olivais - 14 (catorze) intervenções 

• Escola Sarah Afonso - 15 (quinze) intervenções. 

 

6.4.4 Serviços de Obras 

Os Serviços de Obras, por via das suas Brigadas Operacionais, atuam na Manutenção e Conservação do 

Espaço Público e Equipamentos Coletivos, Oficina do Reformado, SOS Calçada, e, ultimamente, na 

reparação e implementação de Sistemas de Rega e colocação de sinalização vertical de Trânsito. Desde 

a reparação duma calçada, colocação de pilaretes e sinalização, reparação de mobiliário urbano, 

construção de um caminho pedonal a reparações nas habitações, as Brigadas Operacionais estão por 

toda a Freguesia, procurando responder prontamente às diversas solicitações rececionadas. 

 

 

Para dar resposta ao transporte de pessoal, maquinaria e 

equipamentos e consequentemente possibilitar uma maior 

mobilidade por forma a aumentar a capacidade de resposta 

aos Olivalenses, foi adquirido, no dia 20 de maio de 2016, 

uma viatura de caixa aberta para uso das Brigadas 

Operacionais. 

 

 

6.4.4.1 Serviço de Manutenção e Conservação do Espaço Público 

Da continuidade dada ao projeto de construção de caminhos pedonais iniciado no primeiro trimestre 

de 2015, por forma a assegurar a melhor e mais segura mobilidade, identificámos novos locais a 

intervir, designadamente: 

• Praça Conttinelli e Telmo; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho;  

• Rua Cidade da Beira; 

• Rua de Manica; 

• Rua do Chibuto; 

• Rua Sargento Armando Monteiro 

Ferreira.  
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Procedemos a obras de melhoria do Espaço Público, nomeadamente através das seguintes operações: 

• Requalificação na Avenida de Berlim; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Requalificação da passagem pedonal na Rua Cidade de Quelimane; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Novo parque de estacionamento na Encarnação, situado na ligação da Rua Vice-Almirante 

Augusto de Castro Guedes com a Circular Norte do Bairro da Encarnação; 

 

 

 

 

 

 

 

• Reparação das escadas de acesso à Praça Cidade de São Salvador e reforço da sustentabilidade 

do respetivo muro; 

• Requalificação na Praça Continelli Telmo: 
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▪ Numa intervenção que visou a criação de estacionamento em zonas residenciais, 

procedemos à repavimentação e requalificação da calçada. 

• Recuperação do Parque Infantil da Avenida Cidade de Luanda: 

▪ Resultante de uma proposta vencedora do Orçamento Participativo da JFO, 

procedemos à substituição do piso, com a colocação de um piso de borracha in situ, 

bem como à modernização dos equipamentos. Nesta intervenção incluiu-se também a 

colocação de cinco equipamentos de fitness. 

 

 

• Obras de requalificação no Parque Infantil do Jardim de Santo Eugénio e no Parque Infantil na 

Rua Acúrcio Pereira, tendo sido substituídos os pisos. 

 

No âmbito da repavimentação, é de salientar os esforços encetados pela JFO junto da Câmara 

Municipal para que se procedessem a repavimentações na Freguesia para além das inicialmente 

contempladas no Projeto Pavimentar Lisboa 2015-2020. Para além das inicialmente previstas (Alameda 

da Encarnação, Rua das Escolas, Rua do Mercado, Rua Cidade Porto Alexandre, Rua Cidade de Benguela 

e de Rua Vila Bissorá), foram repavimentadas as seguintes: 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade João Belo; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques; 

• Cidade de Lobito; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo (mais os 

dois impasses); 

• Rua Cidade da Beira; 

• Rua Cidade de Bolama; 

• Rua Cidade de Moçâmedes;  

• Rua Cidade de Vila Cabral; 

• Rua Cidade João Belo (mais impasse); 

• Rua Cidade Novo Redondo; 

 

Antes da intervenção Após a intervenção 
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• Rua dos Lojistas; 

• Rua Francisco Mantero. 

 

Tal como no ano transato, continuámos empenhados a efetuar a 

manutenção e reparação da calçada portuguesa, utilizando asfalto 

frio nas zonas de remate da calçada com a faixa de rodagem. No 

decorrer do ano de 2016, efetuámos 355 (trezentos e cinquenta e 

cinco) intervenções de calcetamento nossa Freguesia. Destacamos os 

seguintes locais alvo de intervenções relativamente a calcetamentos: 

• Avenida Cidade de Luanda, frente ao lote 483; 

• Avenida Cidade de Luanda, pilaretes junto ao lote 482; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques, abatimento junto ao lote 528; 

• Largo Jaime de Carvalho, calcetamento e lajetas; 

• Praça Cidade de Salazar, frente ao Posto de Limpeza Sul; 

• Praça Cidade de Salazar, junto ao lote 176; 

• Praça Cidade de Salazar, junto ao Posto Sul da Higiene Urbana; 

• Praça Cidade de São Salvador, junto ao Lote 254; 

• Praça Cidade do Luso, junto ao quiosque; 

• R. Cidade de Novo Redondo, degrau de acesso ao lote 246; 

• R. Cidade de Novo Redondo, junto ao lote 248; 

• R. Sargento Armando Monteiro Ferreira, rampa junto ao Posto da Higiene Urbana; 

• R. Sargento Armando Monteiro Ferreira, frente ao lote 42; 

• Rua 14, frente ao n.º 2; 

• Rua Acúrcio Pereira, frente ao lote 6; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas, frente à Caixa Geral de Depósitos; 

• Rua Almada Negreiros, aplicação de asfalto junto ao Restaurante Ramos; 

• Rua Almada Negreiros, junto ao n.º 491; 

• Rua Alves Gouveia, frente à Igreja Santa Maria dos Olivais; 

• Rua Cândido de Oliveira, junto os lotes 10, 11, 12 e 17; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, frente ao n.º 4; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, junto à Escola Básica Piscinas; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, junto ao n.º 8; 

• Rua Carlos George, Passeio frente ao lote 2; 

• Rua Cidade da Beira, frente ao 47; 

• Rua Cidade da Beira, frente ao lote 342; 

• Rua Cidade da Beira, frente ao lote 539; 
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• Rua Cidade da Beira, frente ao n.º 48; 

• Rua Cidade da Beira, junto do lote 502; 

• Rua Cidade da Praia, escadas danificadas junto ao lote 342; 

• Rua Cidade da Praia, frente ao lote 342; 

• Rua Cidade da Praia, junto ao limite do muro da casa; 

• Rua Cidade de Bafatá, reparação de lancil junto ao n.º 43; 

• Rua Cidade de Benguela, frente ao lote 297; 

• Rua Cidade de Benguela, reparação de muro; 

• Rua Cidade de Bissau, entre a oficina Car Service e a estação de Metro; 

• Rua Cidade de Bissau, junto à parede do Centro Paroquial; 

• Rua Cidade de Bissau, junto ao quiosque; 

• Rua Cidade de Bolama, junto ao lote 381; 

• Rua Cidade de Cabinda, junto ao n.º 4; 

• Rua Cidade de Carmona, traseiras do lote 195; 

• Rua Cidade de Lobito, frente ao lote 281; 

• Rua Cidade de Malange, traseiras do n.º 2; 

• Rua Cidade de Manica, remoção de ferros caídos; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, colocação pavimento e lancil; 

• Rua Cidade de Nampula, junto à PSP; 

• Rua Cidade de Nova Lisboa, frente ao lote 220; 

• Rua Cidade de Nova Lisboa, levantamento de calçada junto ao lote 119; 

• Rua Cidade de Novo Redondo, escadas junto ao lote 246; 

• Rua Cidade de Porto Alexandre, traseiras dos lotes 203 e 204; 

• Rua Cidade de Tete, junto à Rua Cidade da Beira; 

• Rua Circular Sul Bairro da Encarnação, junto à Padaria de São José; 

• Rua da Manhiça, calcetamento frente à Brisa do Tejo; 

• Rua da Manhiça, remoção de ferros caídos; 

• Rua de Chibuto, traseiras do lote 438; 

• Rua de Macia, frente ao n.º 11 e 13; 

• Rua de Manhiça, junto ao lote 443; 

• Rua de Manjacazé, final da Rua da Macia; 

• Rua de Marracuene, frente ao lote 437 e 439; 

• Rua de Marracuene, traseiras lote 440; 

• Rua de Mocímboa da Praia, junto ao n.º 16; 

• Rua do Chibuto, passadiço junto ao n.º 10; 
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• Rua do Dondo, frente ao lote 415; 

• Rua Dr. José Saraiva, frente ao n.º 37; 

• Rua Dr. José Saraiva, junto ao 17; 

• Rua Francisco Mantero, pilaretes frente à rampa do n.º 22; 

• Rua Furriel Galrão Nogueira, junto à parede do Centro Paroquial; 

• Rua Furriel Galrão Nogueira, junto à SFUCO; 

• Rua General Silva Freire, do n.º 21 ao 25; 

• Rua General Silva Freire, frente ao lote n.º 131, recolocação de frades; 

• Rua General Silva Freire, junto ao Lote 132; 

• Rua Mamadu Sissé, nas escadas junto aos corrimões; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, rampa junto ao Posto da H.U; 

• Rua Sargento José Paulo dos Santos, entre o n.º 25 e 27 nas escadas; 

• Rua Vila de Teixeira Pinto, escadas danificadas junto ao lote 342; 

• Rua Vila de Teixeira Pinto, junto ao prédio n.º 1; 

• Rua Vila Fulacunda, frente ao n.º 48 e junto ao limite do muro da casa. 

 

Com vista à manutenção e valorização da calçada dos Olivais e, aliada à contribuição dos munícipes que 

identificam e comunicam as necessidades de intervenção na calçada através do programa “SOS 

Calçada”, a Junta de Freguesia realizou regularmente ações de fiscalização. 

 

A manutenção e reparação foi uma atividade contínua em 2016, sempre com o objetivo de incentivar a 

vivência dos nossos cidadãos nos espaços públicos da nossa Freguesia através da melhoria das suas 

condições. 

 

De modo a permitir uma maior e segura mobilidade, a Junta de Freguesia avançou com a construção de 

novos caminhos pedonais de algumas ruas, onde se destacam as seguintes: 

• Rua Cidade do Porto; 

• Rua Cidade de Bissau; 

• Rua Cidade de Bolama. 

 

6.4.4.2 Serviço de Manutenção e Conservação de Equipamentos Coletivos  

No âmbito da manutenção e conservação dos equipamentos 

públicos, no ano de 2016, foram realizadas 372 (trezentas e 

setenta e duas) intervenções, um aumento em 131,06% 

relativamente ao ano transato, em que se realizaram 161 

(cento e sessenta e uma) intervenções.  
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Destacamos os seguintes locais e respetivas intervenções: 

• Alameda da Encarnação, Colocação de bebedouros; 

• Alameda da Encarnação, Colocação de Pilaretes; 

• Alameda da Encarnação, Construção de rampa; 

• Alameda da Encarnação, Reparação de Aparelhos de Fitness; 

• Avenida Cidade de Lourenço Marques, Colocação Mupis; 

• Avenida Cidade de Luanda, Reparação de gradeamento; 

• Avenida Cidade do Porto, Colocação Mupis;  

• Avenida de Berlim, Recolha de Outdoors rasgados; 

• Avenida Doutor Alfredo Bensaúde, Reparação de redes no polidesportivo; 

• Biblioteca de Olivais, Diversas Reparações; 

• Casa da Cultura, Colocação/remoção/reparação de prateleiras; 

• Circular Sul, Reparação de baloiços; 

• Escola Fernando Pessoa, Colocação de Rampa de acesso a deficientes; 

• Gabinete da Contabilidade, Reparação de escadas; 

• Gabinete de Apoio à Presidência, Colocação/reparação de tetos falsos; 

• Gabinete de Apoio à Presidência, Obras de beneficiação; 

• Gabinete de Aprovisionamento, Colocação de Ventaxes no Armazém; 

• Gabinete do Desporto, Pinturas; 

• Locais assinalados, Montagem de Outdoors; 

• Locais identificados, Verificação/Reparação de Rede de Rega; 

• Loja Social, Corte das sebes; 

• Mercado Olivais B, Construção/ Impermeabilização de Bacias de Retenção; 

• Mercado Olivais E, Desentupimento de fossas; 

• Mercado Olivais Norte, Limpeza dos algerozes; 

• Mercado Olivais Sul, Instalação elétrica; 

• Obras de requalificação das instalações sitas na Rua Vila Sena, onde funcionam as Brigadas 

Operacionais, dotando-as de infraestruturas para acolherem o pessoal ao Serviço da Autarquia; 

• Pavilhão da Escola Sarah Afonso, Esvaziamento do lago; 

• Piso 0 da Junta, Alterações de infraestruturas; 

• Posto Brigada Operacional, Obras de beneficiação; 

• Posto Higiene Urbana, Obras de Reparação e beneficiação; 

• Posto Higiene Urbana, Obras remodelação Armazém fitofarmacêuticos; 

• Posto Médico Junta, Infiltrações de água; 

• Praça Cidade de Salazar, Reparação de baloiços; 
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• Praça Cidade de São Salvador, Reparação de Parque Infantil; 

• Praça José Queirós, Colocação Mupis; 

• Praça Mota Veiga, Levantamento/Reparar de sistema de rega; 

• Praça Mota Veiga, Requalificação de toda a Praça; 

• Projeto Desafios, Construção de rampa de Acesso viaturas; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas, Abate de Palmeira; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas, Montagem caixa contador no pavimento; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas, Verificação/Reparação de Boca de Rega; 

• Rua Almada Negreiros, Abate de Palmeira; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, Aplicação de asfalto - Escola Básica Piscinas; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, Construção rampas - Escola Básica Piscinas; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho, Pinturas Pavimento - Escola Básica Piscinas; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira Carmo, Colocação de bebedouros; 

• Rua Cidade da Beira, Colocação de tapetes antiderrapantes; 

• Rua Cidade da Beira, Reparação de Coletor danificado; 

• Rua Cidade de Beira, Colocação alumínio antiderrapantes; 

• Rua Cidade de Beira, Colocação tapetes antiderrapantes; 

• Rua Cidade de Bissau, Colocação Mupis; 

• Rua Cidade de Bissau, Remoção de parafusos dos pilaretes; 

• Rua Cidade de Bolama, Remoção parafusos dos pilaretes; 

• Rua Cidade de Lobito, Retirada de toiça de árvore; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, Aplicação de asfalto frio; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, Reparação e pintura de bancos de jardim e Redes; 

• Rua Costa Malheiro - Espaço da Junta, Obras de beneficiação; 

• Rua dos Lojistas, Plantação de Oliveira; 

• Rua dos Lojistas, Plantação de Yucca - Biblioteca de Olivais; 

• Rua Furriel Galrão Nogueira, Junto à SFUCO; 

• Rua Humberto Madeira, Construção de canteiros e muro balizador; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, Montagem caixa contador pavimento e substituição 

de bocas de rega; 

• Salas e gabinetes do edifício, Reparações; 

• Sede Junta, Envernizamento; 

• Vale do Silêncio, Fixação de Banco de Jardim. 
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6.4.4.3 Serviço da Oficina do Reformado Olivais 

Garantindo o acesso facilitado a um conjunto de serviços, o projeto 

Oficina do Reformado tem como objetivo “promover uma melhor 

qualidade de vida através da satisfação de algumas necessidades básicas 

relacionadas com o conforto e a segurança das habitações”. 

 

Criado pela JFO, trata-se de um projeto de pequenas reparações 

domésticas ao domicílio que se destina a proporcionar um serviço de excelência à população sénior, 

reformados, pensionistas e utentes mais desfavorecidos. Para tal, são executados nos domicílios 

serviços de canalização, carpintaria, eletricidade, impermeabilização, isolamentos, pedreiro e 

serralharia. 

 

Este serviço integra os Serviços de Saúde e Ação Social da Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania. 

No entanto, pelas suas características de funcionamento, no presente relatório, é exposto nas 

atividades desenvolvidas pela DAO. Explicando o exposto, este serviço compreende duas fases distintas 

de funcionamento:  

• 1.ª Fase - Atendimento no Gabinete de Intervenção Social para recolhimento das solicitações 

dos utentes, análise da problemática e elaboração da informação; 

• 2.ª Fase - Envio à Divisão do Ambiente Urbano onde é realizado a gestão e controlo da 

execução das solicitações. 

 

Durante o ano de 2016 foram executados 352 (trezentos e 

cinquenta e dois) trabalhos. O quadro ao lado faz a 

descriminação da tipologia dos trabalhos executados. 

 

 

 

 

6.4.4.4 SOS Calçada 

O projeto SOS Calçada tem como objetivo a manutenção e reparação da calçada da Freguesia, 

constituindo mais uma aposta no sentido de promover um Espaço Público de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia  dos trabalhos executados 2016

Canalização 109

Carpintaria 59

Eletricidade 52

Impermeabilização 19

Isolamentos 5

Pedreiro 16

Serralharia 70

Outros serviços 22

Total 352

OFICINA DO REFORMADO
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No âmbito do serviço de excelência que conduz as nossas atividades, é de salientar que 

disponibilizamos aos Olivalenses uma linha de atendimento exclusiva, com funcionamento entre 9h30 e 

as 17h30. Contactando o SOS Calçada, os Olivalenses têm a oportunidade de reportar o local onde se 

verifica a necessidade de intervenção, sendo que a JFO se compromete a intervir no prazo máximo de 

15 (quinze) dias úteis após a identificação do problema.  

 

O projeto SOS Calçada iniciou no dia 01 de fevereiro de 2016, sendo que ao término do ano de 2016 

contabilizámos 205 (duzentas e cinco) intervenções. Expomos alguns dos locais intervencionados: 

• Avenida Cidade de Lourenço Marques, traseiras no lote 530; 

• Avenida de Pádua, junto ao lote 10 e entre o lote 10G e 10B; 

• Avenida de Pádua, junto ao muro do SLO; 

• Avenida Doutor Luís Gomes, frente ao n.º 22; 

• Avenida Infante D. Henrique, junto ao n.º 337; 

• Largo Jaime Carvalho, frente ao n.º 15 (Ingleses F.C.); 

• Praça Cidade de Díli, entre o n.º 4 e o n.º 5; 

• Praça Cidade de São Salazar, frente, traseiras e esquina do n.º 247; 

• Praça José Queirós, saída da Avenida Dr. Alfredo Bensaúde; 

• Praça Norte, frente à loja 2B; 

• Praça Norte, junto ao n.º 11 perto da farmácia; 

• Rua 14, frente ao n.º 5 e n.º 8; 

• Rua 18, saída da garagem da Rua do Mercado n.º 8; 

• Rua 1º Cabo José Martins Silvestre, dois lados do passeio em frente ao n.º 18; 

• Rua 7, frente ao n.º 28; 

• Rua Acúrcio Pereira, entrada e traseiras do lote 7 e traseiras do n.º 15; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas, frente ao n.º 11 e n.º 26 e junto à paragem do autocarro 705; 

• Rua Américo Jesus Fernandes, Escadas junto ao n.º 16; 

• Rua Baixo Limpopo, junto ao n.º 1, 3 e 5; 

• Rua Carlos George, frente ao n.º 26 e 28; 

• Rua Cidade Cândido Oliveira, junto ao 1º A do n.º 23; 

• Rua Cidade da Beira, entre o n.º 38 e n.º 40; 

• Rua Cidade da Beira, frente ao n.º 38, 66 e 69; 

• Rua Cidade da Beira, junto à Rua Cidade de Quelimane; 

• Rua Cidade da Beira, lateral do prédio e na esquina; 

• Rua Cidade da Beira, traseiras do n.º 46; 

• Rua Cidade da Praia, frente ao n.º 344 e lote 363; 

• Rua Cidade de Benguela, 294B e 293B, acessos aos prédios 297A, 298A e 299; 
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• Rua Cidade de Benguela, abatimento do lado da Quinta Pedagógica; 

• Rua Cidade de Benguela, entre o n.º 295B e a Escola; 

• Rua Cidade de Benguela, junto ao portão da Escola Eça de Queirós; 

• Rua Cidade de Bolama, nivelamento da calçada entre o n.º 11 e 15; 

• Rua Cidade de Cabinda, entre o n.º 20 e 24; 

• Rua Cidade de Cabinda, entre o n.º 4 e n.º 20; 

• Rua Cidade de Cabinda, escadas entre o n.º 26 e 28; 

• Rua Cidade de Carmona, passeio em frente à EB2/3 Fernando Pessoa; 

• Rua Cidade de Carmona, zona circundante ao n.º 11; 

• Rua Cidade de João Belo, entrada da Igreja; 

• Rua Cidade de Lobito, frente à entrada do lote 274; 

• Rua Cidade de Lobito, traseiras da Fundação Aga Khan; 

• Rua Cidade de Lobito, traseiras do prédio 273; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, perto da entrada do prédio; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, traseiras do n.º 255 e acesso ao n.º 256; 

• Rua Cidade de Moçâmedes, zona circundante ao n.º 256; 

• Rua Cidade de Nampula, frente ao n.º 148; 

• Rua Cidade de Porto Amélia, frente ao n.º 3; 

• Rua Cidade de Vila Cabral, entre os lotes 32B e 33B; 

• Rua Cidade de Vila Cabral, farmácia junto à zona de estacionamento; 

• Rua Circular Sul, frente ao lote 13 e 11B; 

• Rua Circular Sul, frente ao n.º 13 junto às caixas de correio; 

• Rua da Manhiça, frente ao n.º 469; 

• Rua da Manhiça, junto ao n.º 443; 

• Rua de Manhiça, frente ao 433, junto às escadas; 

• Rua de Manhiça, porta do prédio 467; 

• Rua de Marracuene, junto às varandas do n.º 441; 

• Rua do Mercado, frente do n.º 16; 

• Rua do Mercado, junto ao n.º 43; 

• Rua Francisco de Mantero, junto aos lotes A, B, C e D; 

• Rua General Silva Freire, entre o n.º 5 e n.º 9; 

• Rua General Silva Freire, frente ao lote 150; 

• Rua Major Figueiredo Rodrigues, frente ao lote 1 e 2; 

• Rua Padre Joaquim Aguiar, traseiras do lote 13, 14A e 14B; 

• Rua Quinta da Fonte, entre o n.º 23 e n.º 25; 
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• Rua Quinta da Fonte, frente ao n.º 9; 

• Rua Quinta do Morgado, frente ao portão de entrada do n.º 17; 

• Rua Sargento José Paulo dos Santos, Acesso à Rua Vila Fonte; 

• Rua Sargento José Paulo dos Santos, frente à porta do 27, junto a um candeeiro; 

• Rua Sargento José Paulo dos Santos, traseiras do 67; 

• Rua Vila Chamusca, entre o n.º 3 e 5; 

• Rua Vila de Bissorá, junto ao restaurante "O Beiral"; 

• Rua Vila Fonte, junto à paragem do autocarro 79. 

 

6.4.4.5 Trânsito e Mobilidade 

Tendo a JFO consciência da dificuldade de estacionamento em alguns locais, procedemos à empreitada 

de requalificação do estacionamento da Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes, protegendo o 

espaço pedonal com piso confortável na área envolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedeu-se à melhoria da sinalização de trânsito na lateral da Avenida de Berlim, alterando, retirando 

e colocando sinais, resolvendo algumas questões que surgiram após a 1ª intervenção. 

 

Em 2016, demos continuidade à renovação dos sinais de trânsito com um total de 123 (cento e vinte e 

três) intervenções, um aumento em 119,64% relativamente ao ano transato, em que foram realizadas 

56 (cinquenta e seis) intervenções. Foram vários motivos pelos quais se justificaram as intervenções, 

nomeadamente, sinalização que deixou de cumprir o objetivo inicial, sinalização danificada por 

vandalismo ou na sequência de acidentes e sinalização com elevado desgaste. Expomos algumas das 

intervenções efetuadas. 

• Alameda da Encarnação, retirada e colocação; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques, colocação de dois sinais de farmácia; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques, remoção de dois sinais; 

• Avenida de Berlim, colocação de vinte e nove sinais; recolocação de oito sinais e remoção de 

um sinal de farmácia; 

• Calçadinha dos Olivais, colocação de sinal; 
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• Praça Viscondessa dos Olivais, colocação de sinal; 

• Quinta de Santa Maria, retirada e colocação de sinal; 

• Rua 4, retirada, fixação e colocação; 

• Rua Acúrsio Pereira, remoção de sinalização vertical; 

• Rua Cidade Carmona, fixação de sinal; 

• Rua Cidade de Bissau, colocação de poste; 

• Rua Cidade de Bissau, colocação de sinal; 

• Rua Cidade de Nova Lisboa, colocação de espelho; 

• Rua Contra-Almirante Armando Ferraz, remoção de dois sinais de farmácia; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira, recolocação de sinalização vertical; 

• Rua Vila Bissorá, fixação de sinal. 

 

6.4.5 Serviços Administrativos de Apoio às Atividades e Projetos 

6.4.5.1 Atividades desenvolvidas 

Foram elaboradas 2.209 (dois mil, duzentas e nove) repostas escritas. Desde a criação da nova base de 

dados das ocorrências foram registados 254 (duzentas e cinquenta e quatro GOPI´S (Gestão de 

Ocorrências e Pedidos de Intervenção). 

 

A comprovar a satisfação dos munícipes quanto aos serviços prestados pela Junta, de referir que no ano 

de 2016 foram rececionados 83 (oitenta e três) elogios. 

 

De referir também que cerca de 30% das ocorrências rececionadas são encaminhadas para a Câmara, 

representando um dispêndio de tempo dos serviços que pode ser rentabilizado para a resolução de 

ocorrências da responsabilidade da Junta de Freguesia. Com o objetivo de reduzir estas ocorrências, a 

DAU pretende iniciar no próximo ano ações de sensibilização com o objetivo de informar os Olivalenses 

dos serviços que respetivamente são de responsabilidade da Junta e da Câmara. 

 

A DAU tem colaborado com outros pelouros na realização de vários eventos promovidos pela Junta de 

Freguesia, dos quais destacamos: 

• Aniversário da JFO; 

• Feira do Fumeiro; 

• Flaw4Life “Fruta Feia”; 

• Arraiais Populares; 

• Semana do Bebé; 

• Music Boxe. 
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As equipas da Brigada Operacional e da Higiene Urbana desenvolveram vários trabalhos nestes 

eventos, desde a montagem/instalação de estruturas, limpeza e manutenção de espaços verdes. 

 

São também de salientar as seguintes atividades: 

• Evento “Enamorados por Lisboa” 

▪ Em colaboração com o Pelouro da Cultura, colaborámos na preparação do Evento 

“Enamorados por Lisboa” que decorreu no dia 14 

de fevereiro, nomeadamente nas seguintes 

atividades: 

✓ Colaboração na elaboração da planta de 

percurso “Loucos por Bicicletas” (duas 

alternativas); 

✓ Definição dos conteúdos informativos 

relativos aos pontos do percurso relacionados 

com o património natural existente na 

Freguesia. 

• Visita Sensorial – Jardim da Biblioteca dos Olivais 

▪ Elaboração de guia de visita – “Vegetação dos 5 Continentes em 3500 m2". 

• Celebração do Dia da Terra 

▪ Aceitando o desafio da ONU em tirar uma fotografia perto da árvore preferida, a Junta 

de Freguesia assinalou a data com uma cerimónia em torno da árvore classificada Celtis 

Australis (Lódão bastardo), situada entre a Avenida de Berlim e a Avenida Francisco Luís 

Gomes. A cerimónia contou com a presença da Presidente, Vogais, equipa da DAU, 

participantes nas campanhas de adoção de árvores (2015 e 2016), e demais cidadãos 

que se associaram a este momento simbólico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sons do Vale Sustentabilis 

▪ Em cooperação com o pelouro da Cultura, o pelouro do Ambiente participou na 

organização do “Festival Sons do Vale Sustentabilis”, em particular com a Feira de 

Empreendedorismo e Sustentabilidade. O evento contou com um cartaz diverso, 

incluindo bandas de destaque nacional, tendo a restauração sido principalmente 

promovida por coletividades e outras organizações da Freguesia. Em simultâneo e, 
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tendo por base os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluiu a 

presença de 30 (trinta) entidades, que através dos seus projetos inovadores contribuem 

para o Desenvolvimento Sustentável. Desde startups a organizações não-

governamentais, entidades públicas, privadas e cooperativas, houve espaço para a 

divulgação de boas práticas e casos de sucesso, conhecer a vulnerabilidade sísmica da 

Freguesia bem como promover parcerias entre entidades; 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Durante o Festival decorreram ações de sensibilização ambiental para o público, 

nomeadamente para recolha de lâmpadas, pilhas e resíduos de equipamentos elétricos 

e eletrónicos, bem como de deposição das beatas de cigarro nos locais adequados; 

▪ O próprio recinto foi dotado de infraestruturas e produtos para o efeito, com vista a 

contribuir para a sensibilização ambiental, desde o tipo de copos servido para bebidas, 

à presença de ecopontos e cinzeiros, jogos sobre os ODS, oficinas, entre outros. 

Esteve também disponível uma aplicação que permitia aceder através de smartphones 

à informação sobre o festival, tirando melhor partido do mesmo. 

• Suscity 

▪ A Ciência continua ao serviço da população Olivalense, nomeadamente através do 

projeto “Suscity”. Foram instalados equipamentos em automóveis de residentes e 

trabalhadores dos Olivais para monitorização de consumos instalados, tendo sido 

também testada uma aplicação de telemóvel e realizados inquéritos de mobilidade à 

população. A monitorização contínua ocorreu até ao final do ano, gerando relatórios 

automáticos e personalizados para cada utilizador, com recomendações e comparações 

com outros veículos no sistema. Os objetivos foram os de contribuir para caracterizar os 

perfis de mobilidade em zonas dos Olivais, reduzir o consumo de combustível dos 

utilizadores e desenvolver produtos alternativos de mobilidade, como sistemas de 

apoio à condução e ferramentas de apoio à decisão. 

• Celebração de Protocolos 

▪ Durante o ano de 2016 contámos com a colaboração de 16 (dezasseis) estagiários, 

decorrente de Protocolos já estabelecidos com as seguintes entidades: 

✓ Escola Agrícola Fernando Barros Leal; 

✓ Instituto Superior de Agronomia (ISA); 

✓ CENFIC; 

✓ Escola Profissional Agrícola D. Dinis de Paiã; 

✓ CITEFORMA; 
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✓ IEFP. 

 

6.5 Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania (DASEC) 

Por forma dar resposta às suas competências e atribuições e consequentemente ir ao encontro das 

necessidades dos Olivalenses, a DASEC encontra-se estruturada em quatro serviços: 

• Serviços de Saúde e Ação Social; 

• Serviços de Educação; 

• Serviços da Cultura; 

• Serviços de Desporto e Juventude. 

 

Como nota introdutória e antes de iniciarmos a exposição das atividades desenvolvidas por estes 

serviços ao longo do ano de 2016, é de salientar a distinção recebida pela JFO com o Rótulo Europeu de 

Responsabilidade Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O galardão, denominado CEEP-CSR Label, é atribuído pelo Centre of Employers and Enterprises 

providing Public Services e tem como objetivo premiar a qualidade dos serviços públicos e de interesse 

geral prestados pelas empresas e organismos públicos, assim como as boas práticas implementadas no 

âmbito da Responsabilidade Social. 
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6.5.1 Serviços de Saúde e Ação Social 

6.5.1.1 Serviço de Intervenção Social 

A prevenção e correção das assimetrias sociais e a promoção da coesão social na Freguesia é um 

compromisso assumido pela JFO, traduzido, quer pela contínua procura de soluções e apoios próprios à 

população mais vulnerável de modo a suprir as suas carências, quer pelo incentivo e apoio aos agentes 

sociais para o desenvolvimento de respostas adequadas às reais necessidades dos Olivalenses. 

 

Deste modo, o Serviço de Intervenção Social, através do Atendimento Social e do Fundo de Emergência 

Social da JFO, continuou, em 2016, a dar resposta às dificuldades sentidas pela população, quer por via 

de orientação social e devido encaminhamento no que às necessidades básicas e sociais respeita, quer 

por via de apoios à habitação, bens alimentares e despesas mensais. 

 

O Serviço de Intervenção Social tem realizado o diagnóstico social da Freguesia, permitindo avaliar da 

melhor forma possível as necessidades demonstradas e intervencionadas através dos apoios sociais, 

acompanhamentos e encaminhamentos para outras instituições sociais. 

 

O Atendimento Social é caraterizado por um primeiro contato com o cidadão, onde se inclui uma 

entrevista com a Assistente Social para recolha de informação sobre o agregado familiar e apresentação 

de documentos que justifiquem uma avaliação mais detalhada da problemática.  

 

Após o primeiro contacto, os serviços registam o processo, o qual, recebe uma identificação/código e 

aguarda a entrega de documentos que irão complementar o processo. Com a conclusão do processo, 

no que concerne a documentos e parecer técnico, é elaborada a “Informação Social” seguindo o seu 

percurso para parecer e aprovação superior. Quando o cidadão não retorna aos serviços para fornecer 

os documentos solicitados, a situação é considerada como “Sem Seguimento”, ficando o processo em 

pendência por 60 (sessenta) dias e posterior arquivamento. 

 

No registo de “Acompanhamento” inserem-se os casos em que as Assistentes Sociais e/ou Psicóloga, 

pela necessidade de apoio técnico mais próximo, voltam ao contacto independentemente do 

atendimento normal. 

 

No registo de “Visitas Domiciliárias” enquadram-se os casos de apoio na própria residência. 

 

Em 2016, conforme observável no gráfico à 

direita, o Serviço de Intervenção Social realizou 

482 (quatrocentos e oitenta e dois) 

atendimentos, 05 (cinco) acompanhamentos, 07 

(sete) visitas domiciliárias e prestou 248 

(duzentas e quarenta e oito) informações. 

 

482 

248 

5 
7 

214 

Atendimento Social

Atendimento social Informação social Acompanhamento

Visitas domiciliárias Sem seguimento
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Em termos da situação socioeconómica dos 

cidadãos que recorreram ao Serviço de 

Intervenção Social, conforme exposto no 

gráfico à esquerda, as situações mais 

prevalecentes são os cidadãos que se 

encontram nas seguintes situações: 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção 

(RSI) ou subsídio de desemprego (27,21%), 

reformados (25,62%) e desempregados 

(25,40%). 

 

Os apoios que facultámos no âmbito do Serviço de Intervenção Social abrangem um conjunto de áreas, 

sendo na sua maioria apoios relativos as despesas com a habitação, denominadas despesas domésticas 

(48,47%) e despesas de saúde (30,17%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Fundo de Emergência Social da Freguesia de Olivais, conforme inscrito no Regulamento específico, 

destina-se a proporcionar apoio financeiro excecional e temporário a agregados familiares carenciados 

em situação de grande emergência e distinto dos apoios sociais existentes. Durante o ano de 2016, 

mantivemos ativa esta medida de caráter social. 

 

O Serviço de Intervenção Social realizou diversos contactos e reuniões com variadas instituições sociais 

e outras entidades, encaminhamentos e pareceres técnicos, conforme exposto na tabela seguinte: 

81 

112 

120 

8 

113 

7 

Atendimento Social - Situação Socioeconómica

Empregado Desempregado

Subsídio de desemprego /RSI Subsídio de doença

Reforma Abono de Família

143 

38 

89 

25 

Atendimento Social - Apoio

Despesas domésticas (água, luz, gás e artigos lar) Rendas, condomínio e IMI

Saúde (medicamentos, próteses e óculos) Transporte
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Em relação a candidaturas, durante o ano de 2016, foram efetuadas as seguintes diligências: 

• Candidatura ao LABEL CEEP – CRS 2016 

▪ Elaboração e revisão de textos no âmbito da candidatura; 

▪ Finalização de relatório com informação completa sobre a candidatura; 

▪ Realização de resumo de boa prática para concorrer a apresentação; 

• Candidatura ao PROGRAMA BIP-ZIP (Bairro Alfredo Bensaúde) 

▪ Presença em várias reuniões: ISCTE, Espaço da Juventude e Grupo Comunitário; 

INSTIUIÇÃO ATIVIDADE

Sinalização de cinco situações com idosos da Freguesia

Sinalização de situações saúde pública e violência no namoro

Sinalização de situações violência no namoro

Sinalização de seis situações através de visitas domicil iares.

Sinalização e encaminhamento de casos com idosos e articulação com 

vários casos sociais relativos ao programa Olivais em Férias.

CML-DEPARTAMENTO DE HIGIENE, SAUDE E SEGURANÇA Sinalização de três casos.

Reuniões de trabalho de acompanhamento e avaliação

Reuniões de trabalho e aplicação de questionários relativos ao 

diagnóstico do bairro, acompanhamento e avaliação

CENTRO DE SAÚDE DE OLIVAIS Reunião de discussão e avaliação de casos sinalizados ao CSO

No âmbito do protocolo do programa Desperdício Alimentar

No âmbito do Plano Municipal de Violência Doméstica

No âmbito do debate de medidas de integração de refugiados

Presença na formação estratégias de estímulos nas demências

Presença no III Fórum da Cidadania participação na elaboração da 

carta dos direitos sociais7

Sinalização de uma situação com idoso da freguesia

Reunião na Junta com jovens do Movimento Juvenil da Paróquia

FUNDAÇÃO GULBENKIAN No âmbito da DLBC

TRIBUNAL/SERVIÇO COMUNITÁRIO Acompanhamento de medida de trabalho a favor da comunidade

GRUPO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – EJO Encaminhamento de casos sinalizados

Sinalização de uma situação com idoso da freguesia

Reunião na Junta com jovens do Movimento Juvenil da Paróquia

FUNDAÇÃO GULBENKIAN Presença na plataforma Geofundos na Gulbenkian

Sinalização de uma situação com idoso da freguesia

Reunião na Junta com jovens do Movimento Juvenil da Paróquia

PAROQUIA SANTO EUGÉNIO

PAROQUIA SANTO EUGÉNIO

S. C. MISERICORDIA DE LISBOA

PSP – ESQUADRA OLIVAIS

GRUPO COMUNITÁRIO BENSAUDE

CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA

PAROQUIA SANTO EUGÉNIO
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▪ Apresentação e sugestões dadas em relação ao material já existente sobre anterior 

candidatura; 

▪ Definição inicial dos objetivos e realização de resumo de diagnóstico relativo ao bairro; 

▪ Variados contactos com a Equipa BIP-ZIP, com esclarecimento de dúvidas decorrentes 

de reuniões; 

▪ Elaboração de modelo de declaração para assinatura de parceiros e ofício de envio;  

▪ Acompanhamento da candidatura; 

▪ Elaboração de breve comunicação sobre programa Olivais em Férias e projetos da JFO e 

SAI DA CAIXA BENSAÚDE 2016: Análise crítica da análise swot deste projeto. Diligências 

no âmbito do projeto da EPAL no Bairro Alfredo Bensaúde;  

• Candidatura ao PROGRAMA BIP-ZIP (Bairro Quinta do Morgado) 

▪ Presença em várias reuniões (Espaço da Juventude, ADECEO, FITI e APP); 

▪ Variados contactos com a Equipa BIP-ZIP, com esclarecimento de dúvidas decorrentes 

de reuniões; 

▪ Elaboração da candidatura (em horário pós-laboral) e submissão;  

▪ Elaboração de ofício de envio de candidatura. 

 

No que à orientação de estágios respeita procedemos às seguintes atividades: 

• Supervisão e avaliação da aplicação dos conhecimentos à prática e relação com a equipa; 

• Realização de protocolo para renovação de estágio; 

• Avaliação final e definição dos objetivos para o estágio a iniciar antes do final do ano; 

• Reunião de definição de objetivos de estágio e supervisão na realização de cronograma para 

dar continuidade ao tratamento de dados.  

 

São ainda de salientar as seguintes atividades: 

• Encaminhamento para parecer técnico dos casos destinados aos cuidados preventivos de 

saúde e bem-estar a serem realizados nos Postos de Saúde da JFO; 

• Orientação e acompanhamento de estagiário/Serviço Social do IESCT; 

• Realização de Diagnóstico/Mapeamento nas escolas da Freguesia, com aplicação de ficha de 

caraterização com vista à recolha de informações do território circundante e respetivas 

problemáticas; 

• Ação de rastreio e aplicação de inquéritos para criação do 1.º observatório da natalidade e 

envelhecimento da “Prémio Valor”; 

• Duas candidaturas ao Prémio Nunes Correia Verdades de Faria e Fundação MAPFRE à “Melhor 

Iniciativa em Promoção da Saúde”; 

• Presença no II Congresso “Envelhecimento Bem Viver e Bem Envelhecer”; 

• Encaminhamento de casos sociais sinalizados para o projeto “Hortas Comunitárias”; 

• Encaminhamento de casos socias sinalizados a crianças para o Projeto Recicla Orquestra; 
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• Participação na elaboração de questionário a aplicar no evento Music Box no âmbito do 

programa BIP-ZIP; 

• Acompanhamento dos protocolos com Associação Humana e Cáritas, nomeadamente, resposta 

a pedidos de informações relativamente a: 

▪ Dados de diagnóstico; 

▪ Dados relativos a farmácias na Freguesia; 

▪ Dados sobre serviços/equipamentos relativos a pessoas idosas, da parte da CML. 

• Encaminhamento de casos sociais sinalizados;  

• Realização de parecer social sobre pedido de ingresso na rede Know Now/Know how; 

• Elaboração de ofício com informação sobre pedidos de atribuição de habitação. 

 

6.5.1.2 Serviço do Centro de Dia 

O Serviço do Centro de Dia é uma resposta social, destinada sobretudo 

à terceira idade, mas de que também poderão ser beneficiárias 

pessoas de outros grupos etários sempre que se justifique. Expomos de 

seguida os programas e atividades desenvolvidas no decorrer do ano 

de em 2016: 

• Participação em Eventos: 

▪ Participação no Aniversário da Freguesia, em que alguns utentes participaram na 

caminhada de desporto adaptado ANDI; 

▪ Comemoração do Dia da Mulher, onde houve troca de lembranças elaboradas pelos 

utentes; 

▪ Participação na semana “Caminhar” no Campo Pequeno (iniciativa da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa em parceria com a PSP); 

▪ Participação na Semana do Bebé; 

▪ Participação na Gala do Desporto; 

▪ Comemoração do Dia do Idoso; 

▪ Comemoração do dia de Halloween; 

▪ Comemoração do Dia de São Martinho. 

• Programas: 

▪ Programa Praia Sénior 2016 

✓ A edição de 2016 contou com a participação de 225 (duzentos e vinte e cinco) 

utentes do Centro de Dia e demais moradores da Freguesia; 

▪ Programa Praia Campo Sénior 2016 

✓ Durante o programa foram transportadas 152 (cento e cinquenta e dois) utentes do 

Centro do Dia e demais moradores da Freguesia; 

▪ Dia da vacinação contra gripe oferecida pelo Rotary Club dos Olivais; 

▪ Sessão de fados (evento organizado pelo Rotary Club dos Olivais). 
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• Visitas/passeios: 

▪ Visita à Praia de Santa Cruz, Torres Vedras e almoço na Lourinhã; 

 

 

 

 

 

 

▪ Ida a Peniche com visita ao museu e almoço em Alfeizerão; 

▪ Semana de férias realizada na região Norte do país;  

 

 

 

 

 

 

▪ Visitas ao aeroporto (iniciativa da PSP dos olivais) 

▪ Visita à Fábrica de Tapetes de Arraiolos e almoço e tarde dançante no Parque dos 

Leitões em Arraiolos; 

▪ Visita ao Santuário de Fátima, almoço e tarde dançante na Aldeia Santo Antão 

(Batalha); 

▪ Passeio a Almeirim; 

▪ Passeio às Caldas da Rainha com almoço na Nazaré; 

▪ Passeio a Vila Nova da Barquinha e Abrantes, com almoço na Quinta D’Oliveiras; 

▪ Passeio a Almeirim, com almoço em Ferrarede. 

• Outras atividades: 

▪ Ginástica e Hidroginástica na GO FIT (Piscina dos Olivais) às terças, quartas e quintas-

feiras; 

▪ Realização de atividades sugeridas pelos utentes;  

▪ Trabalhos manuais; 

▪ Atividades de pintura; 

▪ Atividades de diversão;  

▪ Participação em workshops; 

▪ Atividades alusivas ao dia da mentira; 

▪ Atividades alusivas ao 25 Abril; 

▪ Participação numa atividade organizada pelo Centro Paroquial Santo Eugénio; 

▪ Visita da PSP ao Centro de Dia para uma ação de sensibilização. 
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6.5.1.3 Serviço do Projeto Desafios 

O Projeto Desafios surgiu no ano de 1998 

no âmbito de uma estratégia de 

prevenção da toxicodependência. Não 

parando de crescer, o projeto abrange 

hoje uma vasta área de atuação na 

prevenção de comportamentos de risco, 

acompanhando crianças e jovens dos 

Olivais, ajudando-os a ultrapassar os 

obstáculos que se colocam ao seu 

desenvolvimento. 

 

Conscientes da realidade que caracteriza a Freguesia de Olivais e tendo presente que contextos 

disfuncionais originam infâncias sem referências, propícias a vivências marginais e, muitas vezes, a 

adoção de comportamentos desviantes por falha de aquisição de competências sociais mais ajustadas, 

o Serviço do Projeto Desafios da JFO tem procurado realizar atividades que vão cada vez mais ao 

encontro das necessidades detetadas.  

 

No âmbito deste projeto, durante o ano de 2016, o nosso trabalho contemplou o desenvolvimento de 

um conjunto de reuniões e atividades: 

• Reuniões 

▪ Semanais entre a equipa do Projeto; 

▪ Semanais de orientação e supervisão de estágios profissionais e académicos, 

enquadrados pela Ordem dos Psicólogos e pelas universidades parceiras; 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

▪ CPCJ Oriental; 

▪ CPCJ Vila Franca de Xira; 

▪ CPCJ Lisboa Norte; 

▪ CPCJ Loures; 

▪ PSP; 

▪ DGRS; 

▪ Chefe de Divisão da DASEC; 

▪ Equipa do GAAF da Escola Fernando Pessoa; 

▪ Escolas parceiras com o objetivo de fazer o balanço das atividades desenvolvidas nos 

anos letivos 2015/2016 e 2016/2017); 

▪ Centros de acolhimento institucional: 

✓ Casa da Luz; 

✓ Associação para o Bem-Estar Infantil; 

✓ Obra do Padre Gregório – Sintra; 
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▪ Professores titulares / diretores de turma, tendo em vista a devolução de resultados 

das avaliações e acompanhamentos realizados junto das crianças acompanhadas; 

▪ Coordenadores escolas: balanço das atividades desenvolvidas durante o ano letivo 

2015/2016, planeamento e definição das estratégias de intervenção para o ano letivo 

2016/2017 e recolha de novas sinalizações; 

▪ Clínica da Encarnação - Centro Hospitalar de Lisboa Central, para articular e promover a 

discussão de casos clínicos que são seguidos nos dois serviços em especialidades 

diferentes.  

• Desenvolvimento de atividades 

▪ Trabalho de intervenção comunitária, nomeadamente: levantamento de informação 

social das famílias e articulação com os diferentes serviços da comunidade e da 

autarquia; 

▪ Avaliação, gestão e acompanhamento de 204 (duzentos e quatro) processos no âmbito 

da parceria com a CPCJ-Oriental; 

▪ Atendimento de adultos, pais de crianças ou adolescentes que frequentam algumas 

atividades do projeto e sinalizados pelo Gabinete de Intervenção Social; 

▪ Elaboração de informações e relatórios referentes aos acompanhamentos em contexto 

individual e de grupo; 

▪ “Espaço dos Afetos” 

✓ Acompanhamento de crianças e jovens em avaliação psicológica, psicoterapia e 

consultas de devolução de resultados dos atendimentos e avaliações efetuados aos 

pais e encarregados de educação, bem como o atendimento de adultos (pais de 

crianças ou adolescentes que frequentam algumas atividades do projeto) sinalizados 

pelo Gabinete de Intervenção Social ou por entidades parceiras. 

▪ “Crescer a Brincar” 

✓ Acompanhamento de crianças e jovens sinalizados pelas escolas, em grupo, dentro 

do espaço escolar e em contexto de sala de aula, com a participação e interação de 

um professor. Esta atividade visa desenvolver competências pessoais e sociais, 

atendendo ao princípio da escola como rede de suporte e ferramenta na formação e 

desenvolvimento destas competências; 

▪ “Letrinhas & Companhia” 

✓ Acompanhamento de crianças sinalizadas pelas escolas. Esta atividade desenvolvida 

em contexto de sala de aula tem como principal objetivo desenvolver as 

competências de literacia e dar maior sentido à atividade de ler e escrever como 

instrumento essencial de trabalho, de aprendizagem e de lazer; 

▪ “Entre Pais nos Olivais” 

✓ Atividades dirigidas a pais e encarregados de educação residentes na Freguesia de 

Olivais no âmbito da educação parental. Estas atividades comtemplam duas 

vertentes de intervenção. Por um lado, o desenho de projetos individuais 

direcionados a cada família e/ou, quando se revela pertinente, intervenção pontual 

na dinâmica familiar e por outro, a dinamização de atividades em grupo, 
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nomeadamente, workshops e ações de formação, em foram desenhados projetos 

comuns e alargados a todos os pais e educadores, trabalhando-se temáticas como a 

educação e a parentalidade positiva. No âmbito desta atividade realizaram-se duas 

sessões: uma desenvolvida na sede do projeto dirigida a pais de crianças que 

frequentam as atividades do projeto com o tema “As importâncias dos afetos no 

desenvolvimento infantil”, e a outra, desenvolvida em espaço escolar e dirigida a 

toda a comunidade de pais e educadores, abordando o tema “A importância das 

regras e limites na educação das crianças – Estratégias Orientadoras e práticas 

parentais positivas”. 

• Atividades com Pais 

▪ Desenho de projeto individual direcionado a cada família participante na atividade 

“Entre pais nos Olivais”; 

▪ Reuniões com os encarregados de educação das crianças atendidas pelas técnicas do 

projeto para dar feedback o trabalho realizado. 

• Formação 

▪ Participação de duas técnicas na formação “I Congresso Adoção Apadrinhamento Civil e 

Famílias Amigas - um sentido comum”; 

▪ Participação no 7.º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente 

“Risco Psicossocial: investigação e boas práticas”; 

▪ Participação na Semana do Bebé com a ação “Necessidades Educativas Especiais”.  

 

6.5.1.4 Serviço da Loja Social 

Situada na Rua Eurico da Fonseca, lado a lado com o 

Espaço da Juventude, a Loja Social dos Olivais tem como 

principais objetivos promover a eficácia da resposta social 

e consequente melhoria das condições de vida dos 

cidadãos mais vulneráveis da Freguesia, suprir as 

necessidades imediatas dos cidadãos, fomentar a rede de 

parceria interinstitucional e contribuir para atenuar os efeitos de pobreza e exclusão social na 

Freguesia. 

 

Em 2016, a Loja Social atendeu 295 (duzentas e noventa e cinco) solicitações referentes a alimentos e 

roupas, um aumento no número de solicitações atendidas em 321,43% relativamente ao ano transato 

(setenta solicitações). É com orgulho que trabalhamos dia após dia para suprir as necessidades dos 

Olivalenses. 

 

6.5.1.5 Serviço de Saúde Bem-Estar 

6.5.1.5.1 Atividades de Psicologia 

A componente de Psicologia Clínica surge no JFO em 2014 na sequência da necessidade constatada em 

servir os Olivalenses no que à intervenção na saúde mental e estabilidade emocional respeita.  
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Dando continuidade ao trabalho realizado nos anos transatos, durante o ano de 2016, foram realizadas 

um conjunto de atividades distribuídas por diferentes áreas, conforme a tabela seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que aos atendimentos respeita, para além das situações sinalizadas no Atendimento Social pelas 

Assistentes Sociais do Serviço de Intervenção Social, foi também prestado apoio psicológico em serviço 

externo a quatro crianças institucionalizadas na Casa de Acolhimento Temporário - Mão Amiga, no 

âmbito de uma parceria celebrada com a JFO. No mês de Março deu-se início ao acompanhamento 

psicológico no Posto de Saúde Sul. Foram também realizadas consultas de Psicologia Clínica no Posto de 

Enfermagem da Junta de Freguesia de Olivais, no âmbito do Serviço de Saúde e Bem-estar. Os 

atendimentos foram realizados no âmbito de diversas áreas e problemáticas, nomeadamente: 

• Aconselhamento Parental/Familiar; 

• Adolescência; 

• Agressividade;  

• Alcoolismo; 

• Ansiedade/Perturbação de pânico; 

• Apoio na Deficiência/NEE; 

• Conflitos familiares;  

• Depressão/Tentativa de suicídio; 

• Destruição de habitação; 

• Divórcio/Relação conjugal; 

• Doença familiar;  

• Doenças psiquiátricas; 

• Fragilidade económica/Desemprego; 

• Fragilidade emocional; 

• Infância; 

• Intervenção familiar - Morte parente direto; 

• Luto complicado; 

• Negligência Infantil – CAT Mão Amiga; 

• Suspeita de abusos infantis; 

Atividade 2016

Atendimentos 456                    

Visitas domiciliárias 36                       

Encaminhamentos 26                       

Reuniões externas 22                       

Reuniões internas 33                       

Atividades/Projetos 40                       

Atividades formativas/Conferências 8                         

Formações elaboradas/lecionadas 14                       

Total 635                    

ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
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• Toxicodependência; 

• Violência doméstica.  

 

As visitas domiciliárias foram realizadas em equipa com pelo menos uma das Assistentes Sociais do 

Serviço de Intervenção Social, em situações que mereceram um parecer psicológico, para uma 

abordagem multidisciplinar do caso em questão. No caso do apoio psicológico ao domicílio, as visitas 

são realizadas apenas pela Psicóloga, devido ao tipo de intervenção específica. Nas visitas domiciliárias 

realizadas foram feitas intervenções nas seguintes áreas problemáticas: 

• Aconselhamento parental; 

• Apoio psicológico; 

• Fragilidade económica; 

• Maus tratos 3.ª idade. 

 

Os encaminhamentos efetuados pelo Serviço de Intervenção Social foram os seguintes: 

• Academia Sénior; 

• Associação “O Tiroliro”; 

• Associação Entrementes; 

• Biblioteca dos Olivais; 

• Centro de Saúde dos Olivais; 

• CERCI Lisboa; 

• Clínica Tágide;  

• Gabinete de Inserção Profissional; 

• Gabinete de Inserção Profissional; 

• Horas de Sonho – Apoio à criança e à família CRL; 

• Linha Saúde 24; 

• Olivais em Férias +; 

• Piscina do Oriente; 

• Projeto Desafios; 

• Psicóloga Dr.ª Ana Marisa Pardal; 

• Quinta Pedagógica; 

• Terapeuta da Fala Dra. Susana de Sousa. 

 

No âmbito das intervenções psicológicas realizadas junto da população Olivalense, foram efetuadas 

reuniões externas em articulação com diversas entidades de intervenção, no sentido de promover uma 

intervenção local mais eficaz. Foram ainda desenvolvidas reuniões com os parceiros locais, no âmbito 

dos vários projetos em planeamento e em desenvolvimento no ano de 2016. 
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Foram igualmente realizadas reuniões internas. Estas correspondem a reuniões realizadas no âmbito 

da discussão de casos de intervenção psicológica e social, bem como a reuniões referentes a projetos 

internos desenvolvidos pela equipa do Serviço de Intervenção Social, em articulação com os vários 

Pelouros da JFO. 

 

No que respeitas às atividades/projetos, em 2016 foram realizadas as seguintes: 

• Workshop Saúde Mental “Sra. Emoção e Sr. Sentimento” 

▪ Em colaboração com o Pelouro da Educação, implementou-se a segunda e terceira fase 

do projeto, que consistiu na dinamização de formação infantil e parental na 

Componente de Apoio à Família (CAF) de sete escolas, de carácter preventivo no 

âmbito da promoção de Inteligência Emocional nas crianças da Freguesia de Olivais; 

• Projeto “Olivais Acessível” 

▪ Em consultoria com pessoas com deficiência da Freguesia de Olivais, através da 

realização de reuniões, este projeto pretende tornar a Freguesia mais acessível, não só 

a pessoas com deficiência motora, como também a pessoas com deficiência visual e 

auditiva, bem como a pessoas com perturbações do espectro do autismo; 

• Projeto “Desporto e Deficiência” 

▪ Participação na elaboração de protocolos com entidades, análise de necessidades e 

interesses do público-alvo e delineamento de projetos a desenvolver na Freguesia, no 

sentido de colmatar necessidades sentidas por pessoas com deficiência ao nível do 

desporto na Freguesia de Olivais; 

▪ Divulgação telefónica da 6.ª Caminhada de Desporto Adaptado ANDI, junto das 

instituições da área da deficiência na Freguesia de Olivais: Elo Social, Labor-CAO e CERCI 

Lisboa; 

• Projeto Olivais em Férias +  

▪ Delineamento do projeto com vista a proporcionar duas semanas de férias a crianças 

com deficiência da nossa Freguesia, em colaboração com o Pelouro da Educação. Em 

parceria com o Centro de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian, consiste num 

programa de férias inclusivas destinadas a crianças e jovens com Paralisia Cerebral 

entre os 12 e os 25 anos de idade, proporcionando mais tempo para os pais ou 

responsáveis atenderem as suas próprias necessidades, assim como o aumento do 

bem-estar e de qualidade de vida das referidas famílias, ao permitir que as suas 

crianças e jovens fiquem com uma equipa experiente, competente e de confiança.  

• Mapeamento dos Recursos - Olivais 

▪ Participação em reuniões de mapeamento com entidades e instituições sediadas no 

Bairro Dr. Alfredo Bensaúde. Este mapeamento terá como objetivos a realização do 

Guia de Recursos, bem como o Diagnóstico Social, que funcionará como ponto de 

partida para elaboração de futuros projetos, de acordo com as necessidades verificadas 

na área social; 

• Projeto “Jardim dos Sentimentos” - Ambiente e CAT- Mão Amiga 
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▪ Em conjunto com o Pelouro da Higiene Urbana, Ambiente e Espaços Verdes, análise de 

necessidades da Casa de Acolhimento Temporário – Mão Amiga, no sentido de se 

elaborar um projeto de sensibilização na área ambiental junto das crianças 

institucionalizadas, aumentando assim a interação das crianças com a comunidade. O 

objetivo é criar o “Jardim dos Sentimentos” onde serão plantadas várias plantas no 

pátio da Casa de Acolhimento, que simbolizem as emoções básicas: Raiva, Tristeza, 

Alegria, Nojo, Surpresa e Medo. Através deste jardim as crianças, equipa técnica e 

famílias poderão trabalhar as emoções e os sentimentos, cuidando também das ervas 

daninhas e livrando as plantas daquilo que lhes fazem mal, como um paralelismo entre 

a natureza e as suas vidas; 

• Posto de Enfermagem 

▪ Participação no alargamento dos serviços a prestar no Posto de Enfermagem da Junta 

de Freguesia de Olivais, através da criação da especialidade de Psicologia, bem como 

sugestões de alterações ao folheto de divulgação do Posto de Enfermagem. Serviços de 

Psicologia através de consultas de Acompanhamento Psicológico no Posto de 

Enfermagem da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Projeto Encontros – Idosos 

▪ Na sequência de várias necessidades sentidas por alguns idosos, recolheram-se 

inscrições junto de idosos que frequentam os passeios seniores da Junta de Freguesia 

de Olivais, com o intuito de promover a troca de contactos entre idosos em situação de 

isolamento, para que possam desenvolver uma rede de suporte social; 

• Projeto “Conversas Sábias” – Idosos 

▪ Recolha de inscrições para criação de grupo de debate semanal para que se possam 

criar laços na comunidade com um objetivo para a restante semana, em que será 

suposto pesquisar sobre novos temas de debate, face ao isolamento sentido por alguns 

idosos e atendendo ao facto de muitos deles manifestarem interesse em discutir 

assuntos da atualidade; 

• Semana do Bebé dos Olivais 

▪ No âmbito do projeto desenvolvido pelo Pelouro da Educação, procedemos ao 

planeamento e implementação de dois Workshops na área da Psicologia da 

Parentalidade: “Gestão de Conflitos Familiares” e “Crianças crescidas: Promoção de 

Autonomia Infantil”. A Semana do Bebé celebra a importância do período da gravidez e 

da primeira infância (0-3 anos) para o desenvolvimento pessoal, social e comunitário, 

sensibiliza para a necessidade de aproximar os recursos da comunidade às famílias 

grávidas e com bebés e contribui para a promoção da construção de vínculos positivos 

entre bebés e cuidadores; 

• Projeto “Jardim das Emoções” – Pelouro do Ambiente e CAT- Mão Amiga 

▪ Em conjunto com o Pelouro da Higiene Urbana, Ambiente e Espaços Verdes, 

participação na elaboração de projeto de sensibilização na área ambiental junto das 

crianças institucionalizadas, para candidatura “Por um bairro melhor”, promovida pela 

EDP Solidária. O objetivo será criar o “Jardim das Emoções” onde serão plantadas várias 

plantas no pátio da Casa de Acolhimento, que simbolizem as emoções básicas: Raiva, 



 

 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2016 

MRP300/SD01 Vers.1.0.b. 97 de 216 

Tristeza, Alegria, Nojo, Surpresa e Medo. Através deste jardim as crianças e equipa 

técnica/suas famílias poderiam trabalhar as emoções e os sentimentos, cuidando 

também das ervas daninhas e livrando as plantas daquilo que lhes fazem mal, como um 

paralelismo entre a natureza e as suas vidas; 

• Posto de Enfermagem – Olivais Sul 

▪ Prestação de serviços de Psicologia através de consultas de Acompanhamento 

Psicológico no Posto de Enfermagem da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Projeto “Linha SOS Olivais Social” 

▪ Término da elaboração do projeto que tem em vista a prestação de apoio psicológico à 

população Olivalense em situações de crise, quer via telefone, quer ao domicílio. Terá 

também um carácter preventivo, envolvendo a sensibilização da população Olivalense 

para a doença mental e diminuição dos estigmas associados, estando já a ser 

implementada a prevenção de doença mental junto dos pais e de encarregados de 

educação de alunos inscritos na CAF. Reuniões de discussão acerca da implementação 

da linha de apoio; 

• Projeto “Horta D’Oliva” – Pelouro do Ambiente e CAT- Mão Amiga 

▪ As crianças institucionalizadas tiveram a oportunidade de colher os produtos hortícolas 

plantados; 

• Workshop Sentimentos – CAF Educação 

▪ Em colaboração com o Serviço da Educação, procedemos ao delineamento do projeto a 

implementar e a desenvolver junto das crianças que irão frequentar o ano letivo 

2016/2017 da CAF; 

• Jornal Olivais – Artigo sobre Posto de Enfermagem 

▪ Participação no artigo sobre os objetivos do serviço Olivais Saúde e Bem-Estar, no Posto 

de Enfermagem da Junta de Freguesia de Olivais; 

 

Relativamente a atividades formativas/conferências foram elaboradas as seguintes: 

• Conferência “O Papel da Mulher na Sociedade” 

▪ Com a participação da Sra. Presidente da JFO, Dra. Rute Lima, a atriz Mariana Monteiro 

e a jogadora profissional de futebol, Carla Couto, esta conferência foi realizada no dia 

11 de março na Escola Secundária Eça de Queiroz e teve como âmbito a exposição do 

percurso de vida de três Mulheres de sucesso; 

• Festival Happy Life “Mais resiliência, mais felicidade” 

▪ Participação em conferências e workshops sobre Felicidade e Psicologia Positiva e 

dinamização de palestra sobre resiliência; 

• Festa de Encerramento “Olivais em Férias +” 

▪ Atividade realizada no dia 23 de junho na Escola Sara Afonso; 

• 15º Aniversário CAT - Mão Amiga 

▪ Atividade realizada no dia 25 de junho nas instalações da Casa de Acolhimento Mão 

Amiga; 
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• Rastreios Saúde Mental 

▪ Preparação e divulgação dos rastreios de saúde mental, dinamizados por ocasião do Dia 

Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) no Posto de Saúde da JFO; 

• Passeios Seniores 

▪ Apoio logístico e supervisão de idosos inscritos nos passeios da Junta; 

• Conferência “Violência no Namoro”, em parceria com o Gabinete de Apoio à Presidente; 

• Workshop Língua Gestual (Tema Sentimentos), em parceria com o Pelouro da Educação; 

• Seminário “Para uma resposta integrada da Saúde Mental em Lisboa”, promovido pela Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa e ISEG; 

• Seminário “A Aventura da Parentalidade” – Casa dos Direitos Sociais; 

• Seminário Autismo “SEI Trabalhar” – UACS Lisboa; 

• Conferência “Violência de Género” – Fórum Lisboa. 

 

No que às formações elaboradas/lecionadas respeita, no decorrer do ano de 2016, entre outras, foram 

realizadas as seguintes: 

• “Sra. Emoção e Sr. Sentimento” 

▪ De 16 de fevereiro a 08 de março, foram realizadas ações de promoção de inteligência 

emocional nas sete escolas dos Olivais; 

•  “Gestão das Emoções: Promoção de Inteligência Emocional” 

▪ Realizada de 13 de maio a 09 de junho de 2016 pelas CAF em cinco escolas dos Olivais; 

 

6.5.1.5.2 Olivais Saúde & Bem-Estar 

O intuito do espaço Olivais Saúde & Bem-Estar é o de facilitar o 

acesso dos olivalenses a cuidados de saúde relacionados com a 

prevenção e alívio da dor, bem como serviços de enfermagem a 

preços acessíveis a toda a comunidade. Funciona em dois locais 

da Freguesia, com diferentes especialidades e horários de 

atendimento: 

• Rua Almada Negreiros, Bombeiros de Cabo Ruivo:  

▪ Acupuntura – 2.ª e 4.ª das 10h às 20h, 3.ª das 10h às 13h; 

▪ Enfermagem – 2.ª a 6.ª das 16h às 19h; 

▪ Osteopatia – 3ª e 5ª das 14h às 19h; 

▪ Fisioterapia – 2.ª, 4.ª e 6.ª das 9h às 13h. 

• Mercado da Encarnação Sul, Loja 6, Praça das Casas Novas: 

▪ Osteopatia – 5.ª das 15h às 19h, sábados das 8h às 14h; 

▪ Acupuntura – 2.ª a 6.ª das 9h30 às 19h, sábado das 9h às 13h; 

▪ Fisioterapia – 2ª, 4ª e 6ª das 9h às 13h; 

▪ Cinesioterapia – 2ª a 6ª das 9h30 às 19h, sábado das 9h às 13h. 
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No decorrer do ano de 2016 foram atendidas 5.061 (cinco mil e sessenta e uma) pessoas, um aumento 

em 180,54% relativamente ao ano transato. O gráfico seguinte expõe a discriminação dos atendimentos 

efetuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1.6 Serviços de Apoio à Mobilidade 

6.5.1.6.1 Olivais Porta a Porta 

Cobrindo uma grande superfície dos Olivais e 

todos os pontos de interesse para a 

população Olivalense, o Olivais Porta a Porta 

cumpre uma função de coesão territorial 

dentro da Freguesia. Trata-se de um 

transporte urbano que permite chegar aos 

pontos mais afluentes e importantes para os 

nossos fregueses, tal como o centro de saúde, 

farmácias, finanças, Junta de Freguesia, 

escolas, correios, mercados municipais, igrejas, cemitério, estações do metro, esquadra da PSP, bem 

como a todos os locais próximos da linha verde assinalada no pavimento. 

 

Durante o ano de 2016 e após ouvir os utentes do 

serviço, o próprio motorista e demais Olivalenses que 

nos dirigiram sugestões, decidimos implementar 

algumas alterações, a salientar, o horário do serviço. 

Por forma a proporcionar um tempo de paragem para 

almoço mais curto e consequentemente promovendo o 

transporte dos utentes do Posto médico que saiam das 

consultas e não tinham transporte, passou a funcionar 

das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

 

São estas medidas de caráter social que contribuem para a melhoria das condições de vida das 

populações, e nós, nos Olivais, permaneceremos, como sempre, numa primeira linha de ação 

implementando as medidas possíveis no sentido de mitigar as dificuldades dos Olivalenses. 
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O Olivais Porta a Porta chegou aos Olivalenses a 16 de 

março de 2015 e é com uma enorme honra que nos 

orgulhamos de dizer, que, desde a sua inauguração até 

final do ano de 2016, transportámos 35.650 (trinta e 

cinco mil, seiscentas e cinquenta) pessoas. 

 

 

6.5.1.6.2 Cedência de Autocarros 

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos 

anos anteriores, a Junta de Freguesia deu 

continuidade à habitual colaboração com as 

diversas Instituições da Freguesia através das 609 

(seiscentas e nove) cedências dos autocarros a 

Paróquias, Centros Sociais, Associações, 

Coletividades, Escolas e Jardins de Infância e 

cedências internas. Relativamente ao ano transato, 

registou-se um aumento em 22,29%. 

 

6.5.2 Serviços de Educação 

6.5.2.1 Componente de Apoio à Família 

A Componente de Apoio à Família (CAF) procura dar resposta direta às necessidades das famílias das 

crianças que frequentam o Ensino Básico (1.º Ciclo e Pré-Escolar) da rede pública da Freguesia: 

• Escola Adriano Correia de Oliveira; 

• Escola Alice Vieira; 

• Escola Arco Iris; 

• Escola N.º 36; 

• Escola Paulino Montez; 

• Escola Santa Maria dos Olivais; 

• Escola Sarah Afonso. 

 

Promovidas pela CML e executadas pela JFO, proporcionamos às crianças, nas instalações dos 

estabelecimentos de ensino, diversas atividades socioeducativas. O planeamento das atividades em 

cada ano letivo é elaborado pelo Pelouro da Educação da Junta e aprovadas pelo Conselho Pedagógico 

de cada Agrupamento de Escolas. 

 

No ano de 2016, a CAF contou com 624 (seiscentas e vinte e quatro) crianças inscritas, 43 (quarenta e 

três monitores) e 7 (sete) coordenadores. 
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As atividades desenvolvidas pela CAF decorrem diariamente antes e após o horário letivo, nas 

interrupções letivas (Natal, Carnaval e Páscoa) e férias escolares do 1º ciclo (última quinzena de junho). 

Apresentamos na tabela seguinte os horários de funcionamento da CAF: 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DA CAF 

Período Nível de Ensino Horário 

Antecipação Crianças do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância 08h00 às 09h00 

Prolongamento 
Crianças do Jardim-de-Infância 15h30 às 19h00 

Crianças do 1.º Ciclo 17h30 às 19h00 

Interrupções Letivas Crianças do 1.º Ciclo e Jardim-de-Infância 08h00 às 19h00 

Férias Escolares (junho) Crianças do 1.º Ciclo 08h00 às 19h00 

 

A Antecipação corresponde ao período referente à receção das crianças e respetiva supervisão e 

entretenimento antes de entrarem no horário escolar. O Prolongamento respeita ao período após o 

horário escolar, em que procedemos à realização e supervisão de atividades no estabelecimento de 

ensino até à chegada dos encarregados de educação ou quem estes previamente indicarem. Nas 

Interrupções Letivas e Férias Escolares promovemos a realização e supervisão de atividades fora do 

horário letivo e acompanhamento durante o período das refeições até à chegada dos encarregados de 

educação ou a quem estes previamente indicarem. 

 

Quinzenalmente, às segundas-feiras, pelas 14:30, realizam-se reuniões pré-agendadas de coordenação 

entre os coordenadores de área e Vogal do Pelouro da Educação. Nas mesmas é feito o ponto de 

situação de cada escola no que diz respeito à implementação de projeto, feedback de atividades por 

escola, agendamentos de atividades e outros assuntos pertinentes relativos ao bom funcionamento do 

projeto. 

 

O Plano de Atividades do ano letivo 2015/2016 teve como tema “Crianças Saudáveis, Crianças Felizes”, 

tendo sido o objetivo principal a promoção de atividades por forma a fomentar o desenvolvimento 

integral e harmonioso das crianças. 

 

O Plano de Atividades do ano letivo 2016/2017 tem como tema “Os Cinco Sentidos”, cujos objetivos são 

o de trabalhar os cinco sentidos: paladar, tato, olfato, visão e audição. 

 

No começo de cada ano letivo é fulcral que as crianças comecem por se conhecer, tendo em conta que 

grande parte delas integra agora um novo ambiente escolar. Consideramos igualmente fulcral que as 

crianças se sintam suficientemente à vontade para desenvolverem qualquer tipo de atividade e 

brincadeira. Deste modo, como tem sido prática em anos anteriores, apostámos em diversos jogos 

interativos:  

• Jogo da Memória 

▪ Com alguns objetos à frente, as crianças observavam, tapavam os olhos e de seguida 

tentaram encontrar o objeto em falta; 

• Quem é quem? 
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▪  Dinâmica de grupo para memorizar o nome dos colegas; 

• Jogo do Espelho 

▪ Em pares, em frente um do outro, as crianças imitaram o que o colega estava a fazer; 

• Jogos de tabuleiro 

▪ Jogo do Bingo, com desenhos animados; 

• Que animal eu sou? 

▪ As crianças imitaram um animal e os outros colegas adivinhavam que animal o colega 

estava a imitar; 

• Regras da CAF “Os mais velhos explicam!” 

▪ Os alunos mais velhos deram a conhecer aos mais novos algumas regras básicas de 

funcionamento, sendo que posteriormente todos fizeram uma ilustração de 

identificação dessas regras; 

• Construção da Caixa dos Sentidos  

▪ Caixa elaborada com cartão, tecidos e papel autocolante; 

• Hora do Conto  

▪ Leitura de um conto infantil e reflexão sobre o mural da história. 

 

Entre as diversas atividades desenvolvidas ao longo do ano, o nosso principal objetivo é que as crianças 

tenham tempo para brincar, sociabilizar, aprender e divertirem-se. Durante o decorrer do ano de 2016, 

no que respeita aos Planos de Atividades desenvolvidos nas escolas, de forma transversal e individual, 

destacamos as seguintes atividades: 

• Elaboração e divulgação do Jornal da CAF 

▪ Usado como um forte meio de comunicação junto dos pais e encarregados de 

educação, o jornal CAF, elaborado pelos coordenadores, monitores e crianças da CAF, é 

enviado mensalmente a toda a comunidade educativa, com o objetivo de divulgar e 

partilhar todas as atividades desenvolvidas ao longo do ano e consequentemente 

potencializar a interação dos pais e encarregados de educação, sensibilizando-os para a 

importância do trabalho desenvolvido pelos seus educandos e ao mesmo tempo 

comprovando a implementação e continuidade do plano de atividades proposto no 

inicio de cada ano; 

• A Horta Escolar 

▪ As Hortas Escolares são um projeto já desenvolvido nos anos-letivos anteriores, mas 

com o término do ano-letivo 2015/2016, foi essencial recomeçar a plantar e tratar da 

terra. A época do Outono é passada nas hortas escolares. Comemorámos a nova 

estação na horta pedagógica preparando as terras, plantando alfaces, cebolas, couves, 

beterraba, ervilhas, favas, brócolos e nabiças. Para proteção das hortas foi necessário 

construir uma nova vedação, recorrendo a paletes recicladas, estacas e lamelas de 

madeira. Para que as hortas sejam um local de alegria e trabalho, todas elas estão 

decoradas. Foram também construídas sementeiras e floreiras; 

• Interrupção letiva do Natal 
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▪ Durante a interrupção letiva do Natal temos o cuidado de incutir às crianças o espirito 

natalício e a importância de dar e partilhar. É dada continuidade ao tema “Os 5 sentidos 

no mundo das sensações” durante a interrupção letiva, uma vez que a mesma permite 

alargar as atividades. Neste período, as atividades são também desenvolvidas. Entre 

outras, destacam-se as várias visitas à Quinta de Natal dos Olivais, onde as crianças 

tiveram a oportunidade de desfrutar das diversões instaladas no recinto da Biblioteca 

dos Olivais e as diversas atividades ligadas à culinária. De salientar no dia 28 de 

dezembro a companhia de teatro “In Anima”, deslocou-se até às escolas da Freguesia 

para apresentar a peça de teatro “Tomás… e o dentista Pai-Natal”. Tratou-se de uma 

produção de teatro infantil direcionada para a sensibilização da higiene oral na infância, 

contando com a presença de um Pai-Natal e de uma Fada Madrinha. Contámos 

também com a participação de dois jovens ilusionistas, que de escola em escola 

apresentaram um espetáculo de magia muito animado; 

• Celebração do Dia de Reis 

▪ Na celebração deste dia, foram elaboradas diferentes atividades nas diferentes escolas: 

construção de coroas, criação dos reis magos, cântico das janeiras, leitura e 

contextualização da lenda dos reis magos e ida à Junta de Freguesia lanchar bolo-rei 

com a Sra. Presidente; 

• Preparação e festejo do Carnaval 

▪ A preparação do Carnaval culminou com o Desfile de Carnaval e o Concurso de 

Máscaras; 

• Quinta Pedagógica dos Olivais 

▪ Foram realizadas diversas atividades na Quinta Pedagógica dos Olivais. Entre outras, 

destacam-se a realização de piqueniques, o Concurso de Espantalhos e o Concurso de 

Histórias Infantis; 

• Horta Pedagógica na Escola 

▪ Atividade que proporciona às crianças a possibilidade de plantar diversos alimentos; 

• Celebração do Dia da Amizade; 

▪ Realização de diversas atividades alusivas à temática do amigo e da amizade; 

• Projeto “Curte Iogurte” 

▪ Projeto educativo que pretendeu incentivar o consumo saudável de iogurtes; 

• Celebração do Dia do Pai 

▪ As crianças fizeram prendas para ofereceram aos pais; 

• Celebração do Inverno 

▪ Foram desenvolvidas diversas atividades alusivas ao Inverno; 

• Sessão “Sr.ª Emoção e Sr. º Sentimento” 

▪ Esta atividade de promoção da inteligência emocional consistiu numa pequena 

conversa com a psicóloga da JFO, Dra. Cristina Reis, sobre sentimentos e emoções e 

formas de lidar com medos e frustrações; 

• Ação de sensibilização “O meu cão vem à Escola” 
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▪ A Vogal do Pelouro da Educação foi às Escolas sensibilizar para a importância de 

apanhar os dejetos canino e das implicações para saúde pública de não o fazer; 

• Celebração do Dia da Mulher 

▪ Para além das atividades realizadas pelas crianças nas diversas escolas, a Junta de 

Freguesia ofereceu flores a todas as mulheres das diferentes Escolas; 

• Ida ao Teatro Tarzan 

▪ Com esta iniciativa, procurámos proporcionar um momento de magia para muitas 

crianças, em que grande parte nunca tinha ido ao teatro; 

• Comemoração do Dia da Mãe 

▪ Elaboração de prendas para oferecer às mães; 

• Comemoração do dia Mundial da Criança 

▪ Festa nas escolas com espetáculo de animação, pinturas faciais e modelagem de balões; 

• Festa Final de Ano em articulação com AEC´s, Associação de Pais e Escola; 

• Desfile das Marchas Populares Infantis 

▪ Realizada no Estádio Universitário, esta atividade foi promovida pela Camara Municipal 

de Lisboa; 

• Nomeação do Vencedor do Concurso da CPCJ 

▪ Atividade realizada no Auditório Fernando Pessoa; 

• Visitas de estudo; 

• Atividades, visitas e saídas fora do plano anual 

▪ Ida à Praia de Sesimbra; 

▪ Ida ao Parque do Alvito; 

▪ Peça de Teatro “O Rapaz de Bronze” – Curso de Arte de Espetáculos – Escola Eça de 

Queirós; 

▪ Desfile Marchas Populares na Freguesia; 

▪ Atividades na Quinta Pedagógica dos Olivais; 

▪ Ida ao Parque dos Moinhos de Santana; 

▪ Peddy paper na Biblioteca dos Olivais; 

▪ Ida ao Parque da Serafina; 

▪ Ida ao Parque Vale do Silêncio; 

▪ Realização de jogos aquáticos, cicloturismo, atividades de culinária; 

• O Outono é na Horta 

▪ Comemoração da nova estação na horta pedagógica. Foi feita a preparação da terra, a 

plantação de diversos legumes e a construção e decoração de uma nova vedação com 

porta para a horta recorrendo a paletes recicladas de madeira e de sementeiras e 

floreiras com recurso a pneus e paletes de madeira reciclados; 

• Dia do Animal  

▪ Pinturas faciais alusivas ao animal que as crianças mais gostam; 
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▪ Elaboração de animais em musgami e pratos de plástico; 

▪ Ação de sensibilização “Conversa de tapete”, com o objetivo de alertar para a 

importância da adoção de um animal; 

• Dia da Alimentação Saudável 

▪ Elaboração de desenhos alusivos às frutas; 

• Implantação da República 

▪ Abordagem simples sobre o tema através da história de Portugal; 

• Queima do Espantalho 

▪ Cinco crianças de cada escola tiveram a oportunidade de assistir à queima dos 

espantalhos feitos no ano letivo de 2015/2016; 

• Halloween 

▪ Com a participação dos pais, realizaram-se festas temáticas nas diversas escolas; 

• São Martinho 

▪ Leitura e dinamização da lenda de São Martinho, cânticos alusivos ao tema e castanhas 

assadas; 

• Dia Mundial da Música 

▪ Apresentação de vários instrumentos musicais novos, respetivos sons e características; 

• Dia Mundial da Pessoa com Deficiência 

▪ Realização de um jogo de sensibilização que consistiu em andar com os olhos vendados 

durante um determinado tempo; 

• Dia Internacional dos Direitos da Criança 

▪ Exposição com fotografias das crianças e pais a retratarem os diversos direitos; 

• Dia Nacional do Pijama 

▪ Realização de uma festa com música e dança; 

• O Natal 

▪ Construção de um presépio; 

▪ Elaboração do presente de Natal; 

▪ Carta para o Pai Natal. 

• Atividades extra 

▪ Em todas as escolas foram desenvolvidas as mesmas atividades extra, ajustadas às 

necessidades das crianças, espaços e escolas. Com a colaboração professores de 

atividades físico desportivas, de dança, música e de yoga de relaxamento, foi possível 

cada escola ter um plano de atividades extra. Todas as atividades decorreram 

semanalmente, à exceção da atividade de yoga de relaxamento, que é desenvolvida via 

workshops. 

 



 

 
Relatório de Gestão e Prestação de Contas 2016 

MRP300/SD01 Vers.1.0.b. 106 de 216 

6.5.2.2 Serviço de Enriquecimento Curricular 

À semelhança do que tem vindo a acontecer, nos anos letivos de 2015/2016 e 2016/2017, a JFO foi a 

entidade promotora e executora das atividades de enriquecimento curricular (AEC). Cumprindo os 

requisitos do Ministério da Educação, elaborámos um programa educativo próprio tendo como linhas 

condutoras as seguintes áreas: 

• Inglês 

▪ O inglês dá enfoque não só à aprendizagem da língua inglesa, como também visa 

sensibilizar para a necessidade e importância da aprendizagem do inglês como língua 

internacional. Nesta área, é ainda importante que os alunos cheguem ao 5.º ano de 

escolaridade com o vocabulário e algumas estruturas que serão trabalhadas e 

abordadas, sendo que os nossos conteúdos seguem as diretrizes e linhas orientadoras 

do Ministério de Educação; 

• Atividades Lúdico Expressivas (ALE) 

▪ Estas atividades visam trabalhar a expressão musical (linha condutora), dramática e 

plástica, bem como, incentivar a criatividade e musicalidade na criança e sensibilizar 

para a importância da música e expressão na vida e no futuro; 

• Atividades Físico Desportivas (AFD) 

▪ As AFD visam trabalhar não apenas as diversas modalidades desportivas, como também 

sensibilizar para a importância da atividade física e os benefícios para o indivíduo e 

sociedade (trabalho de equipa, saber ganhar, saber perder, regras de jogo, 

desportivismo, civismo, etc.). 

 

A JFO é responsável pelo recrutamento de professores, bem como pela formação contínua dentro das 

áreas de Inglês, ALE e AFD. O corpo docente, nos dois agrupamentos (Santa Maria dos Olivais e Piscinas 

dos Olivais), no ano letivo de 2015/2016, foi constituído por 51 (cinquenta e um) professores, 8 (oito) 

de inglês, 17 (dezassete) de ALE e 26 (vinte e seis) de AFD. No ano letivo de 2016/2017 contámos com 6 

(seis) professores de inglês, 16 (dezasseis) professores de ALE e 16 (dezasseis) professores de AFD. 

 

Realizadas em articulação transdisciplinar, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Desfile de Carnaval 

▪ Desfile pelo Bairro acompanhado de música com instrumentos reciclados e concurso de 

máscaras em cada escola. Estas atividades de Carnaval, tal como todas as atividades 

temáticas e festivas, foram realizadas em estrita articulação com a CAF;  

• Semana do Desporto e Saúde  

Decorreu entre os dias 14 a 18 de março e 

visou realçar a importância do Desporto e a 

sua influência no dia-a-dia, passando pela 

sensibilização da importância da 

alimentação saudável, desportivismo, fair play, postura de um espetador, os árbitros e 

a sua função, resultados escolares e outras consequências positivas do desporto. A 

Junta de Freguesia convidou atletas de renome para estarem presentes nas escolas, 

sendo que deram o seu testemunho através de uma intervenção junto dos alunos e 
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interagiram com as crianças através de atividades físicas, jogos e entrevistas. O 

interesse das crianças revelou-se através do entusiasmo demonstrado na participação 

ativa das mesmas; 

• Relatórios de turma 

▪ Todos lidos e validados pela Sra. Presidente, foram elaborados relatórios de turma 

entregues nas escolas para constarem das atas de cada escola. Em cada relatório 

constou a seguinte informação: 

✓ Agrupamento/escola; 

✓ Turma; 

✓ Conteúdos abordados; 

✓ Interesse e desempenho dos alunos; 

✓ Comportamentos exemplares; 

✓ Comportamentos inadequados; 

✓ Pontos fortes e fracos a destacar. 

• Relatórios de Aluno 

▪ Os Relatórios de Aluno foram entregues no primeiro dia de férias, em mão, pela 

Coordenadora Pedagógica às Coordenadoras de Estabelecimento de Ensino. Os 

mesmos foram todos lidos, validados pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia e 

assinados pela Coordenadora Pedagógica; 

• Observações de aulas 

▪ Foi elaborada pela Junta de Freguesia uma escala rotativa para observação de aulas; 

• Reuniões de Coordenação 

▪ Nos anos letivos 2015/2016 e 2016/2917, quinzenalmente, às segundas pelas 16:30, 

realizaram-se reuniões de coordenação entre os coordenadores de área. Nas mesmas é 

feito o ponto de situação de cada escola no que diz respeito a: implementação e 

alinhamento de projeto AEC, avaliação de observações de aula (por área), 

agendamentos de formações pedagógicas e outros assuntos pertinentes e relativos ao 

bom funcionamento do projeto. Mensalmente foram realizadas reuniões de 

coordenação entre a Vogal de Educação e os coordenadores de área e escola, tendo 

como fim o alinhamento de projeto e atividades e resolver e dar resposta a qualquer 

assunto que possa ter surgido; 

• Aulas abertas 

▪ Nestes dias, pais e encarregados de educação tiveram a oportunidade de assistir às 

aulas AEC, de forma ativa, vivenciando uma aula típica AEC. Nos anos letivos 2015/2016 

e 2016/2017 estiveram presentes 163 (cento e sessenta e três) e 134 (cento e trinta e 

quatro) pais e encarregados de educação respetivamente; 

• Formações pedagógicas 

▪ No ano letivo 2015/2016 foram realizadas duas formações pedagógicas; 
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▪ No ano letivo 2016/2017 realizaram-se várias formações pedagógicas por área, no 

sentido de fornecer ferramentas lúdicas aos professores AEC, de forma a ajustar as 

atividades ao tema “Os Cinco Sentidos”, bem como a toda a nossa filosofia que passa 

pela diminuição da obesidade, aumentos de hábitos alimentares saudáveis, diminuição 

da pegada ambiental, diminuição de sedentarismo e consciência cívica; 

• Relatórios de Professor AEC 

▪ Cada Coordenador AEC, na sua respetiva escola, avaliou os professores da equipa AEC, 

para uma posterior avaliação e criteriosa escolha das equipes para o ano letivo de 

2016/2017, sendo os critérios de avaliação os seguintes: 

✓ Pontualidade; 

✓ Assiduidade; 

✓ Organização administrativa; 

✓ Interação com pares; 

✓ Interesse e desempenho; 

✓ Participação na preparação de festas; 

✓ Cooperação e espirito de equipa; 

✓ Capacidade de resolução de problemas. 

✓ Gestão de conflitos em sala de aula; 

✓ Gestão de conflitos no recreio; 

✓ Escolha de tarefas adequadas à turma; 

✓ Monitorização de tarefas; 

• Relatórios de Coordenação AEC 

▪ Como o objetivo de prestar um melhor apoio pedagógico e logístico, cada professor 

AEC preencheu um Relatório de Avaliação de Coordenação. O preenchimento da 

referida avaliação foi anónimo, por forma a permitir que cada um se expresse de forma 

livre sobre o programa, conteúdos e apoio dado aos professores, tendo sido os critérios 

de avaliação os seguintes: 

✓ Perceção de realidade escolar; 

✓ Postura durante observações de aula; 

✓ Feedback relevante e útil de observação de aula; 

✓ Interesse pelo trabalho da equipe AEC; 

✓ Aplicação do conhecimento pedagógico; 

✓ Abordagem e resolução de problemas na equipe; 

✓ Compreensão realística da adaptação de conteúdos; 

✓ Relevância dos conteúdos na aprendizagem; 

✓ Escolha de conteúdos adequados; 
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✓ Interesse demonstrado pelos alunos; 

✓ Formações (preparação e relevância). 

• Reunião de fecho do ano letivo 2015/2016 com feedback positivo relativamente ao programa, 

professores e articulação com as escolas; 

• Preparação e desenvolvimento do projeto AEC 2016/2017 

▪ O tema do Projeto AEC do ano letivo 2016/2017 é “Os Cinco Sentidos”, sendo 

desenvolvido em todos os conteúdos programáticos das três áreas (Inglês, ALD e AFD) 

para uma orientação cada vez mais lúdica em que as crianças podem interagir e 

consciencializarem-se melhor com o seu meio ambiente, bem como com os recursos 

naturais ao seu dispor. Continuámos a pautar o nosso projeto em articulação, de uma 

forma estreita, com a CAF e respetivas escolas; 

• Halloween 

▪ Para além da divulgação desta tradição oriunda de países de expressão inglesa, 

elucidando as crianças das diferentes formas de festejar este dia, bem como comparar 

com as nossas tradições, fez-se sempre uma ponte entre as duas culturas. No final, 

contou-se uma história tradicional de Halloween, encenada pelos professores; 

• Magusto  

▪ Foi festejado com uma atividade Peddy Paper, em que as várias etapas do mesmo 

tinham como objetivo adivinhar quadras populares, de forma a, mais uma vez, 

ludicamente ensinar as crianças sobre a nossa cultura e tradições. Nesta atividade todas 

as disciplinas participaram de forma transversal e em articulação com a CAF; 

• Festa de Natal 

▪ As festas de Natal realizaram-se em estreita articulação com a CAF e respetivas escolas, 

dando destaque ao tema “Os Cinco Sentidos”, com a exceção da escola Paulino Montez, 

onde os Professores AEC representaram uma peça de Natal para os alunos. 

 

6.5.2.3 Requalificação do Equipamento Escolar 

Foram executadas as seguintes atividades: 

• Requalificação da Escola Adriano Correia de Oliveira, 

interiores e telhado; 

• Manutenção de todo o equipamento escolar das sete 

escolas da Freguesia. 

 

6.5.2.4 Refeições Escolares 

Com vista a melhorar a qualidade das refeições servidas nas escolas da Freguesia e desta forma garantir 

o acesso a uma alimentação saudável e equilibrada a todas as crianças, a JFO, assumiu, no decorrer do 

ano de 2016, a gestão e consequente responsabilidade pela confeção das refeições escolares nas sete 

escolas da Freguesia: 

• EB/JI Adriano Correia de Oliveira; 
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• EB/JI Alice Vieira; 

• EB/JI Arco-Íris; 

• EB/JI Sarah Afonso; 

• EB1/JI N.º 36 Olivais Velho; 

• EB1/JI Paulino Montez; 

• EB1/JI Santa Maria dos Olivais. 

 

Esta nova aposta, além de proporcionar uma alimentação diversificada, saudável e equilibrada, 

adequada às necessidades das crianças, veio também permitir a dinamização da economia local, com a 

aquisição de produtos no comércio da Freguesia.  

 

Começamos por escolher os recursos humanos com a competência necessária a este trabalho, tendo 

sido também o nosso objetivo contribuir para a diminuição da taxa de desemprego no Freguesia. 

 

Para além do pessoal afeto à cozinha, optámos pelos monitores da Componente de Apoio á Família, por 

conhecerem bem as crianças e a comunidade educativa e desta forma conseguirem de uma forma 

pedagógica estimular as crianças para o consumo de mais frutas, legumes e sopa. 

 

Criámos um ambiente com muita cor nos refeitórios, com uma palamenta nova que adquirimos com 

cores muito apelativas. 

 

A JFO, há sete anos, criou hortas em todas as escolas. Com este projeto, todas as crianças que 

diariamente cuidam, semeiam, assistem ao crescimento e colhem todo o tipo de legumes, ervas 

aromáticas e saladas, já estão muito estimuladas para o consumo destes alimentos, que depois de 

colherem levam para as cozinheiras dos refeitórios tratarem da sua confeção.  

 

No ano letivo de 2015/2016, o tema das atividades, quer no âmbito da Componente de Apoio á Família, 

quer nas Atividades de Enriquecimento Curricular foi “Crianças Saudáveis, Crianças Felizes, onde foram 

desenvolvidas atividades cujo objetivo foi chamar a atenção para o consumo de fruta, e hábitos 

saudáveis. Levámos as crianças aos mercados locais e elas próprias escolheram a fruta para fazer 

salada, espetadas e batidos. Criámos desenhos com fruta, para depois comerem ao lanche. No carnaval 

fizemos um desfile pelas ruas onde as mascaras das crianças eram frutas a que intitulamos “os heróis 

da fruta”. Também fizemos sopa com os legumes da horta e convidamos os pais para provar.  

 

O tema das atividades do ano letivo 2016/2017 é “Os Cinco Sentidos “ sendo que o objetivo é estimular 

os sentidos com legumes, frutas e ervas aromáticas. Continuámos com as atividades na horta, 

estimulámos a identificação de sabores e cheiros de frutas, legumes e ervas aromáticas e criámos as 

nossas mascotes Cenoura Divertida e Brócolo Simpático, que irão a todas as escolas conversar sobre a 

importância da fruta, saladas e legumes no crescimento saudável. 
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Obtivemos vários comentários gratificantes, por parte das crianças, pais e encarregados de educação e 

coordenadores. No ano de 2016 servimos 277.843 refeições. Trabalhamos e continuaremos a trabalhar 

para garantir que a escola pública nos Olivais seja um referencial de exigência e rigor que nos coloca 

num patamar de referência nas mais diversas áreas. 

 

 

6.5.2.5 Outros Projetos e Atividades dos Serviços de Educação 

Os projetos adicionais desenvolvidos pelo Pelouro da Educação durante o ano de 2016 foram os 

seguintes: 

• Semana do Bebé; 

• Atividade de Terapia da Fala; 

• Projeto “Informática.pt”; 

• Projeto “Aprenda Inglês nos Olivais”; 

• Projeto “Alfabetização”; 

• Projeto “Dê P’ra Troca”; 

• Programa “Olivais em Férias”.  

 

6.5.2.5.1 Semana do Bebé 

Realizada pelo terceiro ano consecutivo, o desafio da “Semana do Bebé” foi abraçado pelo Pelouro da 

Educação. O evento, que decorreu de 14 a 22 de maio, das 10h00 às 18h00 nos fins-de-semana e das 

15h00 às 18h00 nos dias da semana, teve em média 600 (seiscentos) e 55 (cinquenta e cinco) visitantes 

respetivamente. 

 

Foram realizadas parcerias com as seguintes entidades: 

• Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo; 

• Camara Municipal de Lisboa; 
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• Centro do Bebé; 

• Cren; 

• Escola Segura; 

• Farmácia Ascenso; 

• Farmácia Zira; 

• Fundação AGAKHAN; 

• Quinta Pedagógica dos Olivais; 

• Unidade da Primeira Infância. 

 

O evento contou com os seguintes participantes: 

• Biblioteca dos Olivais; 

• Carmen Ferreira; 

• Cristina Reis; 

• Débora Clemente; 

• Evandro Cabral; 

• Gabriela Paleta; 

• Miguel Cameirão; 

• Palhaços Didi; 

• Projeto Desafios; 

• Sofia Segurado. 

 

Para além dos insufláveis, da modelagem de balões, das pinturas faciais, da passagem de filmes e 

músicas infantis, do atelier de atividades com a PSP, da animação dos palhaços Didi e do Concurso Bebé 

dos Olivais, foram realizadas atividades e palestras em parceria, entre as quais:  

• Musica em Movimento – Toca a Mexer; 

• Aromas e Sabores; 

• Como Cuidar do Meu Bebé – Pele e Alimentação; 

• O Ciúme na Infância; 

• Yoga Samkhya; 

• Culinária; 

• Ginástica para bebés – Conhecer Meu Corpo; 

• A Mexer-me eu Cresço e Aprendo 

▪ Musica infantil; 

▪ Aulas de ginástica; 

▪ Gestão de conflitos familiares; 

▪ Atelier de Acessórios de bebé; 
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▪ Necessidades Educativas; 

▪ Competências parentais – Compreender e ajudar; 

▪ Competências Parentais – Ver e reagir; 

▪ Café das mães – Aconselhamento; 

▪ Atelier multissensorial para bebés; 

▪ Ginástica de recuperação pós-parto; 

▪ Crianças crescidas – promoção da autonomia infantil; 

▪ Osteopatia Pediátrica; 

▪ Yoga de Relaxamento para famílias; 

▪ Fisioterapia Respiratória; 

▪ Concerto para bebés; 

▪ Vencedor de Concurso do Bebé dos Olivais; 

 

 

 

 

 

▪ Sessão de Esclarecimento – Como alimentar-me para o meu bebé crescer; 

▪ Concerto final – Musica e espetáculo interativo – “Os Super Amigos”. 

 

6.5.2.5.2 Atividade de Terapia da Fala 

Dando continuidade ao projeto de Terapia da Fala pelo 3.º ano consecutivo, foram acompanhadas 304 

(trezentas e quatro) crianças. 

 

Permaneceram no projeto as Terapeutas da Fala, Dra. Ana Costa e Dra. Catarina Figueiredo, 

desenvolvendo atividades e prestando apoio nas escolas EB1 JI Sarah Afonso, EB1 JI 36, EB1 JI Alice 

Vieira e EB1 JI Paulino Montez e EB1 JI Adriano Correia de Oliveira, EB1 JI Arco-Íris e EB1 JI Santa Maria 

dos Olivais, respetivamente. 

 

Tendo ocorrido durante o ano vários momentos de avaliação contínua por forma a proporcionar a 

melhor e mais completa avaliação possível no fim do ano, salientamos as reuniões realizadas com a 

Vogal e a Chefe de Divisão da DASEC, docentes responsáveis pela turma, docentes do ensino especial e 

encarregados de educação.  

 

Com o objetivo de chegar a toda a população, em março de 2016, foi criado um novo Projeto de 

Terapia da Fala. Este consiste na prestação de serviços de Terapia da Fala a indivíduos de todas as faixas 

etárias, pertencentes, unicamente, à Freguesia de Olivais. As consultas, realizadas de segunda a quinta-

feira pelas terapeutas Dra. Ana Costa e Dra. Catarina Figueiredo, foram prestadas na JFO, mais 

especificamente da sede do Projeto Desafios. Foram acompanhados nove utentes.  
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6.5.2.5.3 Projeto Informática.pt 

O Curso de Formação de Seniores em informática decorreu na Escola Secundária António Damásio e 

contou com cinco turmas de iniciação e duas turmas mais avançadas, com um conhecimento 

informático de nível intermédio / avançado. Este projeto foi novamente um sucesso. Prova disso, foram 

os pedidos de inscrição que nos foram chegando ao longo do ano. 

 

6.5.2.5.4 Projeto Aprenda Inglês nos Olivais 

O Curso de Iniciação ao Inglês ocorreu pelo segundo ano consecutivo. Uma vez mais e à semelhança do 

Projeto “Informática.pt” obtivemos um feedback muito positivo, tendo-nos sido solicitado durante o 

ano várias inscrições para a próxima edição. 

 

6.5.2.5.5 Projeto Alfabetização 

Este projeto, direcionado aos seniores que pretendem aprofundar conhecimentos acerca da língua 

portuguesa, conta já com seis anos de existência, sendo que a edição deste ano contemplou o dobro de 

inscrições, tendo agora vinte alunos que se têm mostrado muito entusiasmados desde o dia da 

apresentação.  

 

O projeto “Alfabetização” Iniciou mais um ano letivo no dia 25 de outubro, mantendo o funcionamento 

da anterior edição: terças e quintas-feiras, das 9h30 às 10h30, com o apoio fundamental da professora 

voluntária Isabel Veríssimo.  

 

6.5.2.5.6 Projeto Dê P’ra Troca 

O Projeto “Dê P’ra Troca”, com três anos de atividade, é desenvolvido na Biblioteca dos Olivais e tem 

como objetivos recolher todos os livros escolares do 1.º ao 12.º ano de escolaridade (de quem já não 

necessita dos mesmos) e constituir um “banco” de troca de livros assente numa lógica ecológica de 

redução do desperdício e solidária, na medida em que permite aligeirar a despesa que as famílias têm 

com o material escolar. 

 

Em 2016 foram trocados 2.819 (dois mil, oitocentos e dezanove) manuais escolares, dos quais 291 

(duzentos e noventa e um) respeitantes ao 1.º ciclo, 733 (setecentos e trinta e três) ao 2.º ciclo, 1.263 

(mil, duzentos e sessenta e três) referentes ao 3.º ciclo e 542 (quinhentos e quarenta e dois) referentes 

ao ensino secundário. 

 

6.5.2.5.7 Olivais em Férias 

De 4 de julho a 16 de setembro decorreu o programa “Olivais em Férias 2016” em três escolas da 

freguesia: 

• EB1+JI Alice Vieira; 

• EB1+JI Paulino Montez;  

• EB1+JI Sarah Afonso. 
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Este programa é destinado a crianças entre os 03 e os 13 anos de idade que sejam residentes na 

Freguesia de Olivais ou que frequentem uma escola pública da Freguesia.  

 

Durante os meses de julho, agosto e setembro estiveram 7 (sete) coordenadores, 85 (oitenta e cinco) 

monitores e 9 (nove) voluntários a trabalhar na organização, animação e supervisão das atividades das 

crianças. Para o desenvolvimento das atividades mais específicas, como a dança, atividades físico 

desportivas, yoga de relaxamento e música, trabalharam connosco 8 (oito) professores de área. 

 

O Programa “Olivais em Férias 2016” contou com uma média semanal de 538 (quinhentas e trinta e 

oito) crianças ao longo do programa, tendo sido elaborado um plano de atividades que englobou 

diversas áreas, tais como:  

• Atividades desportivas nos Campos Desportivos da Freguesia;  

• Atividades de dança contemporânea e de hip-hop; 

• Atividades de yoga de relaxamento; 

• Atividades de culinária;  

• Atividades intergeracionais com os avós e seniores dos vários Centros de Dia da Freguesia;  

• Atividades de sensibilização com a Polícia de Segurança Pública; 

• Atividades com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo;  

• Atividades de música dentro do projeto Recicl’Orquestra; 

• Atividades relacionadas com jogos aquáticos e as idas à praia 

▪ As idas á praia ocorreram uma vez por semana, na Praia da Mata na Costa da Caparica. 

Nestes dias, durante o período da tarde, as crianças almoçavam sempre num parque 

urbano, onde permaneciam durante a tarde; 

• Idas a Parques de recreio 

▪ Parque Quinta das Conchas;  

▪ Parque Urbano Fábrica da Pólvora de Barcarena;  

▪ Centro Desportivo Nacional do Jamor; 

▪ Parque da Costa da Caparica; 

▪ Parque Recreativo do Alto da Serafina. 

 

Para tornar as atividades ainda mais apelativas e dinâmicas no recinto escolar, procedemos à 

distribuição das piscinas da seguinte forma:  

• Escola Sarah Afonso 

▪ Uma piscina grande retangular com 5,70 por 2,80 metros; 

▪ Duas piscinas pequenas com 3,70 metros de diâmetro por 90 centímetros de altura; 

• Escola Paulino Montez 

▪ Uma piscina grande retangular com 5,70 por 2,80 metros; 

▪ Duas piscinas pequenas com 3,70 metros de diâmetro por 90 centímetros de altura; 
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• Escola Alice Vieira 

▪ Uma piscina grande retangular com 5,70 por 2,80 metros; 

▪ Uma piscina pequena com 3,70 metros de diâmetro por 90 centímetros de altura. 

 

No dia 15 de setembro, quinta-feira, durante todo o dia, realizou-se a festa de encerramento do 

programa “Olivais em Férias 2016” no Parque Urbano dos Olivais, onde foi montado um campo 

aventura com uma pista CrossFit Júnior com diversas atividades. Com a colaboração e participação do 

Professor de dança, foram feitas diversas coreografias.  

 

Depois do picnic no Parque Urbano, todas as crianças seguiram para o Parque Vale do Silêncio, onde se 

encontrava o vendedor ambulante de gelados da Freguesia à espera das crianças. A todas as crianças 

foi proporcionada a oportunidade de usufruir das diversões para crianças instaladas no Parque. 

 

O Programa “Olivais em Férias 2016” foi encerrado com o discurso e agradecimento da Senhora 

Presidente Rute Lima a todos os pais, encarregados de educação e participantes envolvidos na 

execução, planificação e dinamização do evento. Por fim, realizou-se uma apresentação de grupo por 

parte das 450 (quatrocentas e cinquenta) crianças presentes para todos os pais e encarregados de 

educação.  

 

6.5.2.5.8 20.º Aniversário da Quinta Pedagógica 

Reconhecido como um espaço privilegiado no concelho de Lisboa, que proporciona um contacto direto 

com o mundo rural integrado no espaço urbano, a Quinta Pedagógica dos Olivais, para assinalar o seu 

20.º aniversário, promoveu no dia 16 de abril, um conjunto de atividades que incluiu uma exposição 

comemorativa dos 20 anos, uma sessão de yoga no relvado, música regional, exibição de artes 

circenses, uma estátua humana, uma “gincana das famílias”, jogos tradicionais e visitas guiadas. Na 

altura de cantar os parabéns, todos os presentes tiveram a oportunidade de provar um bolo de 

aniversário elaborado com produtos da Quinta Pedagógica.  
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6.5.3 Serviços da Cultura 

Sendo a Cultura um dos pilares essenciais na sociedade, o nosso compromisso engloba a promoção de 

atividades culturais no seio da nossa comunidade, bem como, a garantia de igualdade de acesso para 

todos. Para tal, através do Pelouro da Cultura, desenvolvemos todos os anos a programação da 

Biblioteca e da Casa da Cultura. Promovemos também variados eventos que decorrem no espaço 

público ou em espaços de coletividades e associações da Freguesia e, na sequência de solicitações que 

nos chegam, prestamos apoio a diversos projetos. 

 

Em 2016, a JFO realizou e apoio um conjunto de iniciativas, atividades e eventos lúdicos e culturais 

destinados à população da Freguesia, em particular, e em geral à população de Lisboa, que passamos a 

enunciar nos pontos seguintes. 

 

6.5.3.1 Serviço da Biblioteca 

O quadro seguinte expõe os dados estatísticos relativos à atividade da Biblioteca da Junta de Freguesia 

no decorrer do ano de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3.2 Serviço da Casa da Cultura 

Situada na Rua Conselheiro Mariano de Carvalho, junto à Praça 

da Viscondessa e do seu histórico Coreto, a Casa da Cultura dos 

Olivais tem uma programação de atividades constantes, vastas e 

ecléticas, de modo a alcançar todas as faixas etárias e sociais da 

população e a incentivar a criação de hábitos culturais.  

 

O Projeto Recicla Orquestra (PRO) tem neste espaço a sua sede, 

ensinando afazer música com materiais de desperdício. Ocorrer 

também na Casa da Cultura os Encontros de Tricot, as Conversas 

de Café, comemorações de efemérides e até sessões de poetry 

slam. 

 

Os pontos seguintes expõem as atividades levadas a cabo pelo Serviço da Casa da Cultura no decorrer 

do ano de 2016. 

Rúbrica 2016

Visitas à biblioteca 35 777

Utilizadores dos computadores disponíveis na biblioteca para acesso directo pelo público 4 276

Pesquisas realizadas a pedido do utilizador 10 439

Pedidos de empréstimo recebidos / feitos a outras bibliotecas (SDE) 2 503

Documentos fornecidos 1 155

Documentos recebidos 1 348

Documentos consultados 15 653

Documentos emprestados 26 359

Horas de funcionamento 1 571

BIBLIOTECA
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6.5.3.2.1 Atividades de Caráter Fixo 

Tal como tem vindo a acontecer em anos anteriores, a JFO assegurou a cedência de espaço na Casa da 

Cultura para a realização das seguintes atividades de caráter fixo: 

• Encontros de Tricot 

▪ Atividade realizada quinzenalmente às quintas-feiras entre as 21h00 e as 23h00. Trata-

se de uma atividade onde impera o convívio e partilha de experiências e saberes dos 

entusiastas do tricot, crochet e afins; 

• Projeto Reciclo Orquestra 

▪ Aulas de música e construção de instrumentos musicais com materiais reciclados. 

Destinadas para alunos com idades compreendidas entre os 06 e os 16 anos, estas aulas 

foram lecionadas pelo Prof. Evandro Cabral todos os sábados entre as 10h00 e as 

12h00. 

 

6.5.3.2.2 Literatura 

No âmbito da literatura, foram realizadas apresentações de livros, concursos e eventos literários, 

nomeadamente: 

• Apresentação de livros 

▪ “O mistério da Fénix”, de Sofia Monteiro; 

▪ “Street Food & Food Trucks – o guia do investidor” de João Batista; 

 

 

 

 

 

 

▪ “Raízes da Felicidade”, de Hans Kruger;  

▪ “A Casa dos Morcegos”, de Hans Kruger; 

▪ “Os rapazes rebeldes”, de Uberto Stabile; 

• Concursos e eventos literários 

▪ Prémio literário e de ilustração Eça de Queiroz 

✓ Concurso literário e de ilustração que visa o incentivo à criação literária e artística e à 

descoberta de novos talentos nesta área. O prémio procura ser também uma 

homenagem ao escritor que lhe dá nome, incentivando o conhecimento e 

valorização da sua obra. Esta iniciativa contou com a parceria da Editora Livros de 

Ontem; 

▪ EDITA Nómada Lisboa 

✓ Evento literário organizado em parceria com Paulo Afonso Ramos da Editora Lua de 

Marfim. Englobou uma programação dedicada à literatura e à edição, com 

apresentação de editoras e de livros e recitais de poesia. 
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6.5.3.2.3 Exposições 

Durante o ano de 2016 proporcionámos diversas exposições, a referir: 

• Máscaras de carnaval 

▪ Em parceria com o Pelouro da Educação, o desafio lançado às crianças foi a criação de 

máscaras de carnaval. Elaboradas pelas crianças da CAF das várias escolas da Freguesia, 

a exposição decorreu de 06 a 27 de fevereiro; 

• “Arte no feminino” 

▪ Exposição coletiva de arte, inserida na “semana da mulher”. Em parceria com a PSP, 

tratou-se de um conjunto de iniciativas comemorativas do Dia da Mulher; 

• “As minhas memórias, o nosso bairro” 

▪ A segunda edição da exposição de fotografias antigas dos Olivais, inserida no 

aniversário da Freguesia, contou este ano com a parceria da “Associação Amigos dos 

Olivais Sul” e com o Blog “Pretérito Mais Que Perfeito”. Uma vez mais, esta iniciativa 

teve como objetivo mostrar a perspetiva pessoal dos Olivalenses sobre o seu bairro. 

Contámos com a colaboração de vários fregueses, nomeadamente através da cedência 

de fotografias pessoais de diversas épocas e locais. Durante o período de exposição 

estiveram disponíveis para consulta várias obras sobre a Freguesia; 

• “Alice” 

▪ Esta exposição, de Ricardo Jorge, surgiu da interpretação do conto Alice no País das 

Maravilhas, de Lewis Carrol, a propósito do seu 150.º aniversário. Esta livre 

interpretação foi pela primeira vez exposta na Casa da Cultura de Beja, mais tarde foi 

apresentada na 1.ª Jornada de Ilustração da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. 

A exposição foi ainda convidada para estar patente na Biblioteca Municipal de Sintra, 

onde serviu de cenário para a dinamização de atividades para crianças. A exposição na 

Casa da Cultura dos Olivais foi o fecho da apresentação deste conjunto de desenhos; 

• “Perceção de um ser”  

▪ Exposição de escultura, gravura e fotografia de Ivo Rodrigues e Mário Paulo; 

• “Jardins de Kyoto” 

▪ Exposição de desenho do artista Gonçalo San Roman; 

• “After the Storm” 

▪ Exposição de pintura da artista Beatriz Manteigas. 

 

6.5.3.2.4 Workshops 

Ao longo do ano de 2016 foram realizados diversos workshops: 

• Workshop de Bricolage 

▪ Renovação de móveis e pintura de almofadas, com formadores do AKI, inserido na 

semana da mulher, conjunto de iniciativas comemorativas do Dia da Mulher (parceria 

PSP); 

• Workshop de Escrita Criativa  
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▪ Teve como objetivos conhecer e dominar as ferramentas de base para a criação de um 

projeto editorial, fazer um planeamento eficaz para a escrita, saber ultrapassar o 

bloqueio criativo e encontrar o próprio estilo literário. Foram abordados os conceitos 

de escrita criativa, as regras de literatura, o conceito do mercado aplicado à escrita, 

diagrama de narrativa e narrativas não lineares. Destinado ao público em geral, 

escritores iniciantes ou avançados. Teve como formador o escritor e editor João Batista, 

licenciado em ciências politicas e relações internacionais, pós-graduado em gestão de 

marketing e comunicação e multimédia. Fundador da editora “Livros de Ontem”; 

• Workshop de Papel Marmoreado 

▪ Destinado ao público infantil, foi abordada a técnica do Papel Marmoreado com tintas e 

material não tóxico, em que cada participante construiu um caderno e um marcador. 

Teve como formadora Cathy Douzil, licenciada em Artes Visuais, Universidade de Paris 

VIII e Master 2 em Artes Visuais Universidade de Paris VIII, partilha o seu trabalho entre 

ensino, animação de ateliês, desenho animado, desenho arqueológico, ilustração e 

exposições, principalmente de colagens. Realiza e coordena ateliês artísticos para 

adultos e crianças. Consultora artística nos workshops para pais e filhos do Family 

Training Center; 

• Workshop de cuidados a ter com a pele e Workshop de auto-maquilhagem 

▪ Destinado principalmente ao público feminino, sempre com grande procura por parte 

da nossa população, decidimos mais uma vez, promover dois workshops de beleza onde 

foram abordadas várias técnicas de cuidados diários para uma pele saudável e técnicas 

básicas de maquilhagem. Ambas as iniciativas, de participação gratuita, foram 

dinamizadas pela consultora de beleza Mary Kay Isabel Pereira; 

• Workshop de Pintura Chinesa 

▪ Foram abordadas as bases da pintura chinesa, como o controlo do pincel, os tons de 

cinzentos e o uso das cores de aguarelas. Numa primeira fase os participantes foram 

convidados a trabalhar uns exercícios simples e bonitos, encorajados de seguida a 

produzir uma pintura original usando as técnicas estudadas durante o atelier. Teve 

como formadora Cathy Douzil; 

• Workshop de Pintura de Passarinhos de Água 

▪ Iniciativa dinamizada pela “Passarinhos de Portugal”, gratuita e destinada ao público 

infantil. Teve como objetivo dar a conhecer o instrumento musical/ brinquedo 

tradicional, apito de água feito em barro, em roda de oleiro; 

• Workshop de Pequenas Reparações Domésticas 

▪ Com entrada livre e destinada ao público em geral (adultos), realizou-se ao abrigo de 

uma parceria com a loja AKI da zona, que disponibilizou os formadores especializados 

para a iniciativa. Esta iniciativa teve como temas abordados as pequenas reparações 

domésticas, essencialmente no domínio da eletricidade, permitindo aos participantes 

adquirir conhecimentos básicos e esclarecer dúvidas sobre os temas, de modo a 

capacitá-los para a resolução deste tipo de questões nas suas habitações; 

• Workshop de Hortas na Varanda /Janela 
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▪ Com entrada livre e destinada ao público em geral (adultos), realizou-se ao abrigo de 

uma parceria com a loja AKI da zona, que disponibilizou os formadores especializados 

para a iniciativa. Esta iniciativa teve como tema abordado a criação de pequenas hortas 

a serem instaladas nas varandas e/ou janelas, permitindo aos participantes adquirir 

conhecimentos básicos e esclarecer dúvidas sobre como criar o seu próprio canteiro de 

ervas aromáticas ou produtos hortícolas e realizar a sua manutenção; 

• Workshop de Estampagem de sacos de pano com carimbos caseiros 

▪ Atividade de expressão plástica destinada ao público infantil, dos 05 aos 10 anos de 

idade, orientada pela formadora Cathy Douzil.  “Neste atelier vamos brincar com 

carimbos caseiros em batata recortada, e estampar com tintas para tecido sacos de 

pano cru: a partir de um desenho feito de quadradinhos de cores, inspirado na técnica 

do mosaico, cada participante irá reproduzir a sua imagem na superfície do seu saco 

personalizado, que levara para casa!” (citando Cathy Douzil);  

• Workshop dança “Danças do mundo”  

▪ Atividade orientada pelo Prof. Afonso Costa da Academia Danças do Mundo. Workshop 

de Iniciação ao kizomba, salsa, rock n’roll, valsa e tango, destinado ao público em geral. 

Evento em parceria com a Associação General Gomes Freire de Andrade. 

 

6.5.3.2.5 Teatro 

Destaque para o seguinte evento: 

• Peça de teatro “O menino e o mundo” 

▪ Uma produção GTeatro, Conceção e interpretação Carlos Piecho e Natacha de Noronha, 

destinado ao público infanto-juvenil, de participação gratuita. “O Menino e o Mundo” 

conta a história de uma criança na idade dos porquês que, maravilhada com a 

descoberta de todas as coisas que o Mundo tem, se depara com questões inquietantes: 

Porque é que há fome? Porque é que há senhores tão ricos e outros tão pobres? 

Porque é que os adultos poluem a nossa Terra Mãe? A partir de "O Mundo é a Nossa 

Casa", de Júlio Moreira, Sena da Silva, Cristina Reis, Margarida D'Orey (Edição da 

Comissão Nacional do Ambiente, Lisboa 1975), trata-se de uma obra recomendada pelo 

Plano Nacional de Leitura, para apoio a projetos relacionados com a cidadania do 3.º ao 

6.º ano de escolaridade. 

 

6.5.3.2.6 Outras Atividades 

De salientar ainda as seguintes atividades: 

• Conferência sobre “Street Food” com João Batista, Luís Rato e Maria João Botas; 

• “Diálogos: Saliva de emergência” 

▪ Evento comemorativo do Dia da Poesia, composto por diversas performances artísticas 

em volta da poesia e microfone aberto, com a presença de vários artistas;  

• Comemoração do 25 de abril  
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▪ Este ano a Junta de Freguesia de Olivais, nunca 

esquecendo a importância politica desta data, optou por 

uma abordagem cultural na comemoração do 25 de abril. 

Foram elaboradas as seguintes atividades: 

✓ Exposição documental e biográfica sobre José Afonso, 

cedida pela Associação José Afonso;  

✓ Conferência sobre José Afonso, tendo como oradores 

convidados o escritor e jornalista Viriato Teles, uma 

representante da Associação José Afonso e o músico e 

sobrinho de José Afonso, João Afonso; 

✓ Momento musical com o projeto Buganvília de Rogério Pires e João Afonso; 

• O evento “Vale Cantado” 

▪ O evento “Vale Cantado”, encontro de grupos corais, com a participação da Banda da 

SFUCO, decorreu dia 16 de julho no Vale do Silêncio, entre as 16h e as 24h. Uma 

organização em parceria com o Coro Regina Coeli e no âmbito do seu 50.º aniversário, 

este evento procurou promover e valorizar a música, em especial a música Coral, junto 

do público em geral. Afirmou-se como um evento cultural e de lazer de qualidade, ao 

qual se associou uma mostra de artesanato e a presença de equipamentos de 

restauração, procurando também promover a utilização do espaço verde e o convívio 

ao ar livre. O programa contou a presença dos seguintes grupos:  

✓ Coro Regina Coeli; 

✓ Coral Luisa Todi; 

✓ Grupo Coral de Queluz; 

✓ Coro de Câmara Outros Cantos; 

✓ Louçanas; 

✓ Banda Filarmónica da SFUCO; 

• Festival de Folclore 

▪ O “3.º Festival de Folclore”, iniciativa em parceria com a PSP, foi realizado no âmbito da 

comemoração do Dia dos Avós e decorreu no dia 24 de julho no Vale do Silêncio entre 

as 15h30 e as 21h00. Esta iniciativa, de entrada livre e destinada ao público em geral, 

apresentou uma especial atenção aos idosos e crianças e ao convívio intergeracional. 

Tendo como objetivo a promoção da cultura, com destaque para a divulgação e 

promoção dos ranchos folclóricos e da música tradicional, o festival integra também 

uma mostra de artesanato, procurando a valorização do trabalho dos artesãos, em 

especial os locais. Nesta edição, o programa contou com: Grupo de Cavaquinhos ARPIA, 

Casa do Concelho de Pampilhosa da Serra; Grupo Folclórico e Etnográfico Verde Minho 

e o Grupo de Música Popular da ADCEO. Mais uma vez, a apresentação do evento ficou 

a cargo de Diamantina Rodrigues. Decorrendo no maior espaço verde contínuo da 

Freguesia, o festival pretende também estimular a utilização do espaço verde e o 

convívio saudável ao ar livre; 
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• Sons do Vale 

 

 

 

 

 

 

 

• Noite das Bruxas  

▪ Os espíritos que assombram o Palácio do Contador-Mor estão mortos para te receber. 

Atreves-te a fazer a passagem? Este foi o mote para mais uma noite das Bruxas, que 

pelo segundo ano consecutivo decorreu no espaço da Biblioteca dos Olivais; 

• Gala de Fados da Zona Oriental de Lisboa 

▪ A segunda edição deste evento é uma iniciativa de promoção e valorização do fado 

amador, enquanto expressão artística de qualidade; 

• Ciclo de Concertos de Natal nas Igrejas 

▪ Organizámos, em parceria com o Coro Regina Coeli de Lisboa e as Paróquias da 

Freguesia, um ciclo de concertos que teve lugar nas Igrejas da Freguesia durante a 

época natalícia de 2016. Com este ciclo pretendeu-se assinalar a época festiva com 

música de qualidade alusiva à quadra, privilegiando as peças sacras eruditas ou 

tradicionais sobre o Natal, animando os vários espaços sagrados da Freguesia e 

promovendo a cultura e arte; 

• Quinta de Natal  

▪ Evento de temática totalmente natalícia, que pretende afirmar-se como uma oferta 

cultural e de lazer para toda a família. Decorreu de 08 a 30 de dezembro, entre as 

10h00 e as 23h00 no espaço da Biblioteca dos Olivais e espaço público em frente, tendo 

sido a entrada gratuita.  

 

6.5.3.3 Reuniões 

Ao longo do ano de 2016 realizámos várias reuniões com as coletividades e instituições da Freguesia de 

modo a alinhar planos de atividades e vincar parcerias. Realizámos também diversas reuniões com 

outras entidades e particulares que nos apresentaram projetos, designadamente: 

• ACOF e membros das Juntas de Freguesia do Parque das Nações, Beato e Marvila; 

• ADCEO; 

• Ana Paula Silvestre do projeto “A música portuguesa a gostar dela própria”; 

• Café & Letras; 

• Câmara Municipal de Lisboa; 

• Coro Regina Coeli; 
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• Diversos artistas/empresas/entidades que nos procuram para apresentação de vários projetos; 

• Editora Livros de Ontem; 

• Galeria de Arte Urbana (GAU) da CML; 

• Grupo de Pesca e Desporto dos Olivais; 

• Grupo de teatro Arte D’Encantar, a companhia residente no ADCEO; 

• Grupo de Teatro Arte d’Encantar; 

• Os Forever; 

• PSP; 

• SFUCO. 

 

6.5.4 Serviços de Desporto e Juventude 

6.5.4.1 Desporto 

As atividades físico-desportivas constituem uma poderosa ferramenta de inclusão social. Além disso, 

devido ao sedentarismo provocado pelo estilo de vida da sociedade pós-moderna, o desporto é hoje 

um balão de oxigénio de qualidade e longevidade de vida. Ainda mais quando, no nosso país, as 

principais causas de morte prendem-se com problemas emergentes de um estilo de vida sedentário e 

uma alimentação pouco correta. 

 

A Freguesia de Olivais apresenta diferentes realidades no seu tecido social. O nosso plano desportivo é 

diferenciado na abordagem aos diferentes bairros dos Olivais, por forma a promover projetos 

desportivos focados e concentrados em determinadas áreas com maior impacto. A organização da 

prática desportiva é também um instrumento privilegiado de intervenção da JFO junto dos cidadãos 

portadores de deficiência. 

 

O universo do desporto subdivide-se em várias vertentes, nomeadamente, educativa, recreativa, 

terapêutica e competitiva, todas elas aplicáveis a populações específicas e também todas elas 

promotoras de integração social. Desta forma, estabelecemos um conjunto de parcerias com diversas 

entidades para a realização de atividades diferenciadas. 

 

6.5.4.1.1 Eventos 

No âmbito das competências e objetivos deste Serviço, 

desenvolvemos ao longo do ano de 2016, um largo 

conjunto de atividades que expomos nos pontos 

seguintes. 

 

6.5.4.1.1.1 Olivais Faz bem ao Corpo 

O “Olivais Faz Bem ao Corpo” é um projeto desportivo 

de verão da JFO que visa promover a atividade física da 
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população, constituindo um pilar fundamental para a sensibilização e adoção de uma vida saudável e, 

ao mesmo tempo, proporcionar uma forma de lazer e convívio entre as pessoas. Com início no dia 21 

de março do ano transato, em 2016, funcionou todos os sábados entre 09h30 e as 10h45 no Jardim do 

Vale do Silêncio e no Pavilhão da Escola Sarah Afonso, sendo que foram lecionadas aulas de Zumba. Nos 

meses de julho, agosto e setembro, este projeto foi desenvolvido no Jardim do Vale do Silêncio. No mês 

de dezembro, esta atividade passou a desenvolver-se na Escola EB1 Adriano Correia de Oliveira. 

 

As sessões são orientadas por profissionais acreditados e destinam-se a pessoas de todas as idades. 

Durante o ano de 2016 continuou a verificar-se uma adesão massiva da população a esta iniciativa, pelo 

que contámos com mais de 2.000 (dois mil) participantes. 

 

De salientar que no verão de 2016, a Junta de Freguesia promoveu uma deslocação à Praia do Tamariz, 

onde foi efetuada uma mega aula de Zumba aberta a todos os presentes. 

 

6.5.4.1.1.2 Caminhadas 

Pelo sucesso que se tem vindo a verificar em anos anteriores, em 2016, demos continuidade ao projeto 

Caminhadas, sendo o objetivo, uma vez mais, promover a adoção de um estilo de vida mais saudável, 

aliando a este objetivo o conhecimento e exploração de locais e trilhos que a maioria da população não 

conhece. Contámos com 1.069 (mil e sessenta e nove) participantes durante o ano de 2016, um 

acréscimo em cerca de 113,80% relativamente ao ano transato, em que se registaram 500 (quinhentas) 

participações. 

 

O lançamento das caminhadas para o ano de 2016 teve lugar no Spacio Shopping, numa exposição 

fotográfica sobre as caminhadas de 2015 realizada entre os dias 19 e 28 de fevereiro de 2016. 

 

As caminhadas realizadas em 2016 foram as seguintes: 

•  “Grande Rota do Zêzere” 

▪ Realizada nos dias 05 e 06 de março, contou com 78 (setenta e oito) e 76 (setenta e 

seis) participações respetivamente. Devido à grande afluência, decidimos realizar uma 

caminhada extra no dia 12 de março, que contou com 43 (quarenta e três) 

participações; 

•  “Muros de Sirga do Tejo” 

▪ Realizada no dia 02 de Abril, contou com 78 (setenta e oito) participantes; 

• “Caminho do Tejo - Aldeias Avieiras” 

▪ Esta caminha foi realizada nos dias 30 de abril e 01 de maio e contou com 76 (setenta e 

seis) e 64 (sessenta e quatro) participantes respetivamente; 

• “Monsaraz” 

▪ Com 61 (sessenta e um) participantes, esta caminhada foi realizada no dia 15 de maio; 

• “Travessia da Azóia - Sesimbra”  
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▪ Caminhada realizada nos dias 29 de maio e 18 de junho que contou com 53 (cinquenta 

e três) e 78 (setenta e oito) participantes respetivamente; 

•  “Dunas de Almograve” 

▪ Realizada nos dias 10 e 11 de setembro, contou com 74 (setenta e quatro) e 46 

(quarenta e seis) participantes respetivamente; 

•  “Calcários da Serra de Aire” 

▪ Caminhada realizada nos dias 01 e 02 de outubro que contou com 75 (setenta e cinco) e 

66 (sessenta e seis) participações respetivamente; 

• “Travessia do Marvão - Castelo de Vide” 

▪ Esta foi a última caminhada realizada em 2016. Decorreu nos dias 06 de novembro e 08 

de dezembro e contou com a participação de 95 (noventa e cinco) e 76 (setenta e seis) 

pessoas respetivamente. 

 

No sentido de elaborar o calendário para o ano de 2017 e por forma a ir ao encontro da plena 

satisfação dos adeptos das caminhadas, a JFO promoveu no final do presente ano um questionário 

onde os participantes escolheram as seis caminhadas que mais gostaram. Com o término do ano de 

2016, iniciámos também o processo de seleção das fotos das iniciativas de 2016 destinadas à exposição 

fotográfica de lançamento do programa “Caminhadas” do próximo ano que se irá realizar pelo terceiro 

ano consecutivo no Spacio Shopping. A exposição está prevista ser realizada entre os dias 13 e 28 de 

janeiro de 2017 no piso 0 do espaço supra mencionado. De salientar ainda, que no dia 15 de dezembro 

de 2016 realizou-se a sessão pública de apresentação e lançamento do Calendário Participativo das 

“Caminhadas” para o ano 2017. 

 

6.5.4.1.1.3 Olivais By Night 

O “Olivais By Night” é um projeto inovador da JFO que surgiu final do mês de abril do ano de 2015 em 

consequência da necessidade de resposta a três constatações:  

• Caminhar depois do jantar é um excelente contributo 

para o equilíbrio e bem-estar físico; 

• Muitos cidadãos não caminham à noite por receio de o 

fazerem sozinhos; 

• Muitos cidadãos não caminham por desmotivação e por 

não terem companhia para o fazer. 

 

À semelhança de outras atividades que pretendem promover a atividade física regular junto de todos 

os cidadãos, esta é mais uma alternativa centrada nas caminhadas diárias noturnas devidamente 

enquadradas pelas ruas da Freguesia. Esta iniciativa não só fomenta a proximidade e o convívio entre 

os Olivalenses, como também combate a solidão, o isolamento e a desmotivação de muitas pessoas, 

oferecendo aos participantes um excelente contributo para o equilíbrio e bem-estar físico e mental. 
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O “Olivais By Night” conta com três pontos de encontro: Junta de Freguesia de Olivais, Parque Infantil 

do Bairro da Encarnação Norte e Biblioteca dos Olivais. Em cada ponto existe um voluntário que tem 

como função escolher o percurso e acompanhar todos os participantes. A participação é livre e gratuita 

e realiza-se de segunda a sexta-feira, das 21h00 às 22h00. Em 2016 contámos com mais de 3.500 (três 

mil e quinhentos) participantes, um acréscimo em aproximadamente 500 (quinhentas) pessoas 

relativamente ao ano transato.  

 

6.5.4.1.1.4 Treinos de Boxe 

Durante o ano de 2016, os treinos de boxe, administrados pela Associação Jorge Pina (AJP) através de 

técnicos qualificados, realizaram-se duas vezes por semana na escola Santa Maria dos Olivais (segundas 

e quartas-feiras das 10h00 às 11h00) e na Escola das Piscinas (quartas-feiras das 11:30h às 12:30h). De 

salientar que estes treinos, com uma forte componente pedagógica e cívica, visam, entre outros 

aspetos, a inclusão social e o combate ao abandono escolar das crianças. 

 

6.5.4.1.1.5 Atividades de Desporto com Núcleos de Autistas 

No âmbito da parceria da JFO com o Sporting Clube de Portugal (SCP), tiveram início no dia 03 de 

fevereiro de 2016 as atividades de desporto adaptado com os Núcleos de Autistas da Escola Sarah 

Afonso e Escola EB 2/3 Santa Maria dos Olivais. Com periocidade mensal, as atividades foram 

administradas em conjunto com o Gabinete de Desporto Adaptado do SCP nas instalações do clube. 

 

6.5.4.1.1.6 Music Boxe 

A JFO, em parceria com a AJP e o Grupo Comunitário do Bairro Alfredo Bensaúde, organizou o evento 

“Music Boxe”. Decorreu no dia 21 de maio de 2016 das 15h00 às 19h00 no Bairro Alfredo Bensaúde e 

aliou música, dança e boxe. Este evento desportivo, dirigido principalmente aos moradores mais jovens 

do Bairro Alfredo Bensaúde, teve como objetivo fundamental promover a integração, o convívio e a 

formação desportiva de todos. 

 

6.5.4.1.1.7 Caminhada de Desporto Adaptado ANDDI/JFO 

No âmbito do Aniversário da Freguesia de Olivais, em parceria com a Associação Nacional de Desporto 

para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI), promovemos a “6.ª Caminhada de Desporto Adaptado 

ANDDI/JFO” no dia 6 de maio de 2016, no Vale do Silêncio, Olivais. Foi também realizada uma ação 

prática de InVolei, ministrada pelos internacionais de Voleibol André Lopes e Miguel Tavares Rodrigues 

da Seleção Nacional e pela Carla Mata, técnica responsável pelo ParaVolei. 

 

 

Ainda no âmbito desta 

caminhada teve lugar “2.º 

Encontro Experimental 

ANDDI/ParaVolei”, evento 

que foi apadrinhado pelos 
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atletas paralímpicos Jorge Pina, Raquel Cerqueira (Atletismo) e João Gonçalves (Ténis de Mesa) e pelos 

jogadores da Seleção Nacional de Voleibol, André Lopes (Sport Lisboa e Benfica) e Miguel Tavares (LPR 

Piacenza, Itália). 

 

6.5.4.1.1.8 Lisboa Vai ao Parque 

A programação e calendarização das atividades resultaram do trabalho 

conjunto da JFO e do Departamento da Atividade Física e do Desporto 

(DAFD) da CML. 

 

A 2.ª Edição do “Lisboa Vai ao Parque” teve início no dia 30 de abril de e 

terminou a 24 de setembro de 2016 (com interrupção no mês de 

agosto). A edição deste ano envolveu nove Freguesias (Olivais inclusive), 

vários parceiros locais (Clubes, Associações e Federações, Fundações e 

Empresas) e um conjunto de outras entidades que colaboraram na 

promoção de atividades lúdicas, desportivas e recreativas para as famílias.  

 

Este projeto, que animou aos sábados nove parques e jardins de Lisboa, através de um conjunto de 

iniciativas ao ar livre apoiadas num programa de atividades totalmente gratuitas (entre outras, rastreios 

de saúde, sensibilização ambiental, aulas de dança, yoga, pilates, thai chi, ténis de mesa, xadrez, 

corridas, jogos tradicionais, volteio a cavalo e segway). Uma vez mais, foi dirigido à população em geral 

como forma de incentivo da prática regular da atividade física, criação de hábitos de vida saudável e 

bem-estar em plena fruição dos espaços verdes da nossa cidade. 

 

6.5.4.1.1.9 Passeio de Cicloturismo da Freguesia 

No âmbito das celebrações do aniversário da Freguesia de Olivais, 

no dia 8 de maio, a JFO, em parceria com o Núcleo de Cicloturismo 

de Moscavide (NCM), organizou o “2.º Passeio de Cicloturismo da 

Freguesia”. O itinerário teve aproximadamente 58 Km. 

 

 

 

6.5.4.1.1.10 Olisipíadas 

Os Jogos da Cidade regressaram nesta 2.ª edição, recuperando uma antiga e valiosa tradição desportiva 

da cidade de Lisboa. Este é um evento de grande magnitude promovido pela Câmara Municipal de 

Lisboa (CML) e as 24 Juntas de Freguesia de Lisboa. Trata-se de um projeto bastante ambicioso de todas 

as Freguesias de Lisboa e pretende: 

• Estimular a identidade e sentido de pertença por parte das populações às suas Freguesias, no 

quadro da reforma administrativa da cidade; 

• Difundir o desporto como fator de união e integração na cidade de Lisboa; 

• Promover e dinamizar a prática desportiva saudável entre crianças e jovens da cidade, de 
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acordo com os princípios da ética desportiva. 

 

A JFO foi um parceiro desde o primeiro momento e contribuiu ativamente para o sucesso da iniciativa, 

com particular destaque para a primeira fase da competição organizada por cada Freguesia que 

decorreu até final de abril. Esta fase teve como objetivo apurar os representantes da Freguesia na fase 

final por modalidade, escalão e género, de acordo com os regulamentos das várias provas. As provas de 

apuramento são disputadas ao nível das Freguesias, utilizando as infraestruturas desportivas 

disponíveis. 

 

Em 2016 estiveram 12 modalidades em competição: andebol, atletismo, basquetebol, ciclismo, futsal, 

ginástica, judo, natação, rugby, xadrez, ténis de mesa e voleibol. 

 

Este projeto, muito mais do que a componente competitiva, tem como objetivo estabelecer parcerias, 

seja entre a CML e as Freguesias, seja das Freguesias entre si, seja destas com as federações dos vários 

desportos, com as escolas e os clubes. Com as Olisipíadas é promovida uma forte componente local, 

pois utiliza e divulga o desporto como elo agregador e de projeção das novas Freguesias junto da 

população mais jovem e cria um projeto verdadeiramente unificador que represente e simbolize o 

papel fundamental das Freguesias no desenvolvimento da política desportiva municipal. 

 

A fase final da 2.ª Edição das Olisipíadas realizou-se nos dias 4 e 5 de junho, no Estádio Universitário de 

Lisboa, sendo que a atribuição de prémios decorreu no dia 08 de julho, no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho e contou com a presença do Presidente e do Vogal do Desporto da Câmara Municipal de 

Lisboa e as Juntas de Freguesia participantes. 

 

A Freguesia de Olivais conquistou o segundo lugar na classificação geral das Olisípiadas, num universo 

de 24 participantes, e conquistou o prémio do Plano Nacional para a Ética do Desporto, atribuída pelo 

Instituto Português do Desporto e Juventude à Freguesia, em que os atletas, treinadores e responsáveis 

demonstraram mais fair play. 

 

6.5.4.1.1.11 Torneio de Goalball 

No âmbito das “Olisipíadas”, em conjunto com a 

CML e o SCP, organizámos o “1.º Torneio de 

Goalball”. Teve lugar no pavilhão da Escola Sarah 

Afonso no dia 2 de abril. Estiveram presentes as 

equipas do SCP, Castelo da Maia Ginásio Clube, 

União de Cegos e Amblíopes do Seixal e do Clube 

Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Santa 

Casa de Misericórdia do Porto. 
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6.5.4.1.1.12 Olivais CUP 

De 09 a 11 de setembro estiveram envolvidos na 3.ª Edição do torneio “Olivais CUP”, que se realizou 

nos três principais campos da Freguesia, cerca de 660 (seiscentos e sessenta) jovens praticantes e 120 

(cento e vinte) treinadores e dirigentes. Trata-se de um evento desportivo promovido anualmente pela 

Junta de Freguesia em parceria com os três clubes de futebol de Olivais (Associação Desportiva e 

Cultural da Encarnação e Olivais, Sport Lisboa e Olivais e Clube Cultural e Desportivo Olivais Sul), que, 

para além da promoção da prática desportiva, visa incentivar o espírito de cooperação entre os 

parceiros, fortalecendo relações e canais de comunicação entre todos. 

 

Para além da atribuição de prémios finais para todos os participantes, (taças para os primeiros 

classificados, melhor jogador, melhor marcador, melhor guarda-redes e troféu fair-play), foram 

também recolhidos alimentos para a Loja Social da Junta de Freguesia, cumprindo-se assim mais uma 

boa prática que vem sendo habitual neste tipo de evento. 

 

6.5.4.1.1.13 Gala do Desporto Olivais 

A II Gala do Desporto Olivais foi organizada em 2016 pela Junta de Freguesia, em parceria com a CML e 

a Escola do Comercio de Lisboa, pelo que visou distinguir atletas, técnicos, instituições desportivas da 

Freguesia e demais parceiros que, pelo mérito do trabalho desenvolvido, persistência e exemplo, 

alcançaram o reconhecimento dos seus pares e da sociedade. 

 

A II Gala do Desporto Olivais teve lugar no dia 05 de novembro de 2016, no pavilhão da Escola Sarah 

Afonso e contou com mais de 700 pessoas, entre atletas nomeados, clubes, individualidades e outras, 

tendo sido atribuídos 60 galardões. 

 

6.5.4.1.1.14 Corrida São Silvestre Olivais 

A corrida de São Silvestre dos Olivais 2016, indo ao encontro das anteriores edições, atraiu largas 

centenas de pessoas, entre atletas nacionais e internacionais, populares anónimos e figuras públicas. É 

o mais antigo e tradicional evento desportivo (na modalidade de atletismo) realizado na capital e este 

ano teve lugar no dia 30 de dezembro de 2016 às 21h00. 

 

No dia 29 de novembro realizou-se a conferência de imprensa nas instalações de um dos nossos 

parceiros, Go Fit, sendo que contou com um grande número de jornalistas, presidentes dos clubes da 

Freguesia e o padrinho da prova deste ano, o árbitro prestigiado, Presidente da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional e participante da há mais de 20 anos, o Dr. Pedro Proença. 

 

6.5.4.1.2 Equipamentos de Jogos e Recreio 

6.5.4.1.2.1 Projetos de Requalificação 

No âmbito da obra de construção que envolveu a requalificação do Parque Infantil da Praça Mota Veiga 

e no cumprimento da legislação em vigor, foi elaborado um dossier de manutenção com as fichas 

técnicas de todos os aparelhos lúdicos e respetivos certificados, incluindo também outros 
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equipamentos envolventes ao parque como o painel informativo. O seguro de responsabilidade civil do 

parque também se encontra no dossier de manutenção. 

 

Realizou-se também, a pedido da JFO, uma ação de fiscalização por parte da Câmara Municipal de 

Lisboa ao Parque Infantil da Praça Mota Veiga. Realizada a vistoria foi comunicado que o Parque Infantil 

da Praça Mota Veiga se encontra em boas condições de utilização e que está de acordo com o exigido 

no Decreto-Lei nº 119/2009 de 19 de Maio. 

 

A inauguração teve lugar no dia 17 de Dezembro de 2016 com uma cerimónia presidida pela Presidente 

da JFO e contou com a presença de alguns membros do executivo e das crianças da Escola Básica N.º 

36, que deram vida e sentido ao trabalho que foi feito. 

 

6.5.4.1.2.2 Manutenção dos Parques Infantis, Campos de Jogos e Equipamentos de Fitness 

A consolidação da ligação dos Olivalenses com o Espaço Público é um foco fundamental da atividade da 

JFO, pelo que em 2016 procedemos a manutenções, reparações, intervenções e outras iniciativas com 

vista à melhoria da qualidade dos espaços públicos, nomeadamente: 

• Parques Infantis: 

▪ Parque Infantil da Praça Cidade de São Salvador 

✓ Reparação do bebedouro, que não se encontrava em funcionamento 

✓ Aperto das correias dos balouços que, por atos de vandalismo, ficaram soltas 

✓ Colocação de parafusos na ponte do equipamento versátil 

✓ Manutenção da vedação de proteção por forma a garantir a segurança das criança; 

▪ Parque Infantil do Bairro da Encarnação:  

✓ Colocação de ripas na vedação que foram retiradas por atos de vandalismo 

✓ Fixação dos postes de proteção dos balouços que se encontravam soltos 

✓ Reaperto da torneira do bebedouro 

✓ Lubrificação dos portões de acesso ao parque 

✓ Reparação das correntes dos baloiços 

✓ Substituição da ponte de equilíbrio por uma ponte normal no aparelho radical de 

escorrega duplo. A situação foi corrigida de forma a evitar colocar em perigo as 

crianças 

✓ Substituição de uma porta 

▪ Parque Infantil dos Candeeiros na Rua Almada Negreiros  

✓ Colocação, na sequência de atos de vandalismo, de ripas e tampas para os postes de 

vedação. Estas tampas servem para proteger da ferrugem o interior dos suportes das 

vedações que foram arrancadas. 

▪ Parque Infantil da Rua Alfredo Franco 
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✓ Manutenção, conservação e reparação das madeiras 

▪ Parque Infantil da Rua da Manhiça 

✓ Tratamento das madeiras 

✓ Reparação de uma corda no aparelho da torre. Encontrava-se solta e precisava de ser 

novamente aparafusada à madeira de forma a ficar operacional e de utilização 

segura 

▪ Parque Infantil da Praça de Bilene 

✓ Aperto das correias (usadas para a área de segurança dos balouços) que ficaram 

soltas por ações de vandalismo 

✓ Reparação do aparelho de mola que estava inclinado 

▪ Praça Cidade de Vila Cabral 

✓ Intervenção em dois aparelhos por forma a não colocar em perigo as crianças que 

frequentam o parque. Um foi retirado, para que futuramente seja corrigido e 

colocado novamente e o outro foi intervencionado no local 

✓ Em virtude dos danos causados pelo desgaste e vandalismo, procedeu-se à colocação 

de uma nova torneira no bebedouro 

▪ Parque Infantil da Alameda da Encarnação - Jardim de Santo Eugénio 

✓ Reparação dos apoios dos pés num aparelho do parque 

✓ Remoção de gravilha ou bago de arroz, aplicação de piso INSITU nas cores azul e 

amarelo. Esta camada de borracha está especialmente concebida para absorver o 

impacto das quedas, oferecendo melhores condições de segurança e bem-estar nas 

crianças que o utilizam o parque 

▪ Parque Infantil da Rua Cidade de Carmona 

✓ Remoção de um aparelho antigo por forma a garantir a segurança das crianças e dar 

cumprimento à legislação aplicável 

▪ Parque Infantil da Rua Alfredo Franco: tratamento das madeiras 

▪ Parque Infantil da Rua Capitão Tenente Oliveira Carmo 

✓ Reparação de um balouço por desgaste do assento e correntes 

▪ Parque Infantil da Rua Cidade de Luanda - Rua Eurico da Fonseca:  

✓ Substituição do piso e colocação de equipamento de fitness. O parque Infantil 

encontrava-se deteriorado e a sua intervenção foi necessária e urgente. Em toda a 

zona envolvente foi colocado equipamento geriátrico e mobiliário urbano necessário 

✓ Intervenção nos acabamentos das bases que suportam os aparelhos de fitness, o 

banco de cimento e o bebedouro 

✓ Colocação do painel informativo do parque  

▪ Parque Infantil da Rua do Dondo 

✓ Reparação de um balouço que apresentava desgaste no assento e correntes. 
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• Campos de Jogos: 

▪ Campo de Jogos e Recreio da Praça Cottinelli Telmo:  

✓ Colocação de redes novas nas tabelas de basquetebol que não tinham esta proteção 

devido ao desgaste do material; 

✓ Remoção dos painéis que foram partidos, via atos de vandalismo, por duas vezes 

durante o ano de 2016; 

✓ Remoção de um sofá que se encontrava no interior do campo; 

✓ Substituição de um ferro que se encontrava solto; 

▪ Campo de basquetebol da Rua Cidade de Moçâmedes; 

✓ Colocação de redes novas nas tabelas de basquetebol que não tinham esta proteção 

devido ao desgaste do material; 

✓ Intervenção na rede de amortecimento. A rede de amortecimento apresentava 

desgaste e encontrava-se solta; 

▪ Balneários do Polidesportivo do RALIS 

✓ Trabalho de limpeza por parte dos serviços de Higiene Urbana. Estas instalações 

encontravam-se muito sujas e com inúmeros detritos; 

▪ Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Sarah Afonso 

✓ Colocação de uma divisão em pladur junto da zona de receção com uma porta de 

acesso. Esta intervenção teve o intuito de criar uma divisão para guardar o material 

das várias modalidades desportivas; 

✓ Colocação de relvado sintético usado e em excelentes condições de reutilização. Este 

procedimento incluiu o transporte, tratamento e alisamento do piso sintético; 

✓ Reparação da porta de entrada por se encontrar em empenada; 

▪ Campos de Jogos da Rua Cândido de Oliveira 

✓ Remoção e substituição de uma rede metálica deteriorada por uma rede nova e de 

material mais recente e mais ajustado à utilização do recinto. Esta substituição serviu 

também para uma melhor proteção da área circundante aos dois campos de Jogos 

(Futsal e Andebol; e Basquetebol). No campo de jogos de Futsal e Andebol foi ainda 

colocada uma porta para facilitar o seu acesso; 

▪ Campo de Jogos e Recreio da Rua do Dondo: 

✓ Reparação do bebedouro que não se encontrava a funcionar; 

✓ Construção de ginásio ao ar livre (Street Workout). A construção deste espaço vem 

enriquecer a rede de ginásios Street Workout da Freguesia de Olivais. 

 

De salientar que são efetuadas visitas regulares a todos os campos de jogos de forma a analisar o 

estado de conservação dos equipamentos existentes nestes recintos. 
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• Equipamentos de fitness: 

▪ Parque Geriátrico da Alameda da Encarnação 

✓ Intervenção na base dos aparelhos de fitness que se encontravam soltas, ficando, 

após a intervenção, operacionais e a funcionar dentro da segurança que lhe é 

exigida; 

✓ Construção de duas bases onde assentam os aparelhos de fitness que se 

encontravam com problemas de sustentação; 

✓ Colocação de bebedouro junto aos aparelhos de fitness; 

▪ Parque de Fitness na Rua Cidade de Moçâmedes 

✓ Colocação de cinco novos aparelhos (Remo, Duplo de Pedaleiras, Esqui Simples, 

Patins e Elevador). Nesta zona e na ausência de aparelhos deste tipo para a prática 

desportiva sénior, construiu-se um parque geriátrico destinado à população local; 

✓ Colocação de pavimento e lancil na caldeira e casca de pinheiro para cobrir o interior 

da mesma; 

✓ Colocação de várias ripas de madeira em dois bancos de jardim danificados e 

posterior transferência de localização para uma zona mais perto dos novos aparelhos 

de fitness. Esta mudança foi feita para tornar o espaço envolvente mais acolhedor 

para quem o utiliza. 

▪ Parque Infantil do Bairro dos Candeeiros na Rua Almeida Negreiros: 

✓ Intervenção num aparelho de fitness para substituição das molas interiores que 

estavam estragadas. Estas molas levam excesso de carga ou são vandalizadas e 

podem partir. Desta forma, foram aplicados pesos laterais e assim, este problema 

deixou de existir. 

 

De salientar que foram realizadas visitas regulares a todos os aparelhos geriátricos de forma a analisar o 

seu estado de uso e conservação. Estes aparelhos são especialmente desenhados e construídos para a 

execução de exercícios físicos pela população adulta, de forma simples, segura e sem esforço. 

 

• Outras intervenções: 

▪ Aquisição e montagem de redes de amortecimento no Pavilhão Gimnodesportivo da 

Escola Básica Sarah Afonso para garantir a prática em segurança das várias modalidades 

desportivas e a boa conservação das instalações; 

▪ Registo fotográfico de todos os equipamentos dos Parques Infantis, Polidesportivos, 

Campos de Jogos e Recreio, Ginásios ao ar-livre e aparelhos de fitness. 

 

6.5.4.1.3 Administração, gestão e manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Sarah 

Afonso 

A JFO é a entidade responsável pela administração, gestão e manutenção do Pavilhão Gimnodesportivo 

da Escola Sarah Afonso, no período compreendido entre as 18 e as 24 horas e fora do período escolar, 
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fins-de-semana e feriados, entre as 09 e as 24 horas. Contudo, estes horários dão prioridade às 

atividades da escola quando assim o exigir. Compete à Junta assegurar o desenvolvimento, 

acompanhamento, coordenação e gestão das instalações do pavilhão gimnodesportivo, zelar pela 

segurança e garantir o pessoal indispensável ao seu regular funcionamento. 

 

As instalações estão preparadas para a prática de várias modalidades desportivas, nomeadamente, o 

futsal, andebol, voleibol, basquetebol e outras que estejam dentro dos parâmetros definidos para o 

tipo de recinto utilizado. Para além do recinto geral, estão incluídos os balneários para atletas e árbitros 

e instalações sanitárias para o público em geral. 

 

Tendo em conta a prossecução do modelo de gestão e organização definido, foi estabelecido para o 

efeito um calendário destinado à ocupação de espaços, por particulares ou entidades que realizem as 

suas atividades desportivas no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Sarah Afonso. A utilização do 

pavilhão pressupõe o pagamento de uma taxa de utilização do espaço. O processo de marcações e 

reservas foi otimizado e está acessível para os colaboradores do FrontDesk assim como para a gestão 

do Gabinete do Desporto. Está disponível uma ficha de inscrição no Balcão da Junta de Freguesia que 

serve para o efeito. As reservas com carácter pontual são pagas de imediato na tesouraria. Por sua vez, 

as marcações com carácter regular, durante um ano ou época desportiva, são submetidas e validadas 

sob autorização da Sr.ª Presidente ou membro do Executivo, nomeado para o efeito. 

 

Considerando que para uma melhor prossecução da prestação deste serviço, foram afixadas normas de 

funcionamento, cedência e utilização, por forma a obter a melhor ocupação dos espaços e a correta 

definição de prioridades no processo de requisição, procurando-se assim evitar eventuais conflitos e ou 

prejuízos na prestação deste serviço. 

 

A ordem de preferência na utilização do pavilhão é direcionada em primeiro lugar para os clubes e 

coletividades sediadas na Freguesia, com ou sem instalações desportivas próprias. Seguem-se todas as 

atividades desportivas promovidas por grupos da Freguesia, incluindo treinos e competições de escolas 

da Freguesia, com prioridade para a Escola Sarah Afonso. A finalizar esta ordem de preferência estão 

todas as atividades desportivas promovidas por outras entidades exteriores à Freguesia de Olivais. 

 

Sendo um instrumento essencial de comunicação para qualquer tipo de desporto entre os jogadores e 

o público, a JFO procedeu à aquisição e montagem de um marcador eletrónico no Pavilhão 

Gimnodesportivo da Escola Básica Sarah Afonso. Para melhor responder a estas necessidades, este 

marcador eletrónico de parede foi escolhido tendo em conta todas as modalidades desportivas 

praticadas em pavilhões e pretendeu incluir algumas características funcionais tais como:  

• Cronómetro com sentido crescente e decrescente; 

• Buzina; 

• Paragem manual e automática; 

• Pontuação de 0 a 199; 

• Faltas e períodos de 0 a 9; 
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• Ponto luminoso indicador de vez ou prioridade. 

 

6.5.4.1.4 Registo fotográfico de todos os equipamentos 

Procedemos no ano de 2016 à atualização do álbum de fotografias elaborado em 2015 onde se incluem 

todos os equipamentos dos Parques Infantis, Polidesportivos, Campos de Jogos e Recreio, Ginásios ao 

Ar-Livre e Aparelhos de Fitness 

 

6.5.4.1.5 Execução de Testes de Segurança a Equipamentos Desportivos 

Os testes a equipamentos desportivos (Balizas de Futsal/Andebol e Tabelas de Basquetebol) são de 

caracter obrigatório, estendendo-se à necessidade de os manter válidos e atualizados. Neste contexto, 

foram realizados testes de segurança/certificados aos equipamentos desportivos a 10 balizas de 

futsal/andebol e 21 tabelas de basquetebol existentes na Freguesia. Os espaços que foram objeto de 

vistoria localizam-se nos seguintes sítios:  

• Polidesportivo RALIS; 

• Praça Alferes Barrilaro Ruas; 

• Praça Cidade de São Salvador; 

• Praça Cottinelli Telmo; 

• Rua Cândido de Oliveira (Ingleses); 

• Rua Capitão Tenente Oliveira Carmo; 

• Rua Cidade de Moçâmedes; 

• Rua do Dondo; 

• Rua Francisco Manteiro. 

Tratou-se de testes à resistência estrutural do equipamento, à estabilidade/resistência das fixações, 

relatório de cada aparelho/equipamento testado e relatório final por cada recinto. 

 

6.5.4.2 Juventude 

6.5.4.2.1 Gabinete de Informação Jovem (GIJ) 

No ano 2016 concluímos a fase de estruturação do GIJ. Sob o mote “Ponto 

de Informação Jovem”, este gabinete, direcionado aos jovens da Freguesia 

com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, tem como objetivo 

principal dar a conhecer aos jovens Olivalenses as oportunidades 

oferecidas nas áreas do voluntariado e da formação internacional, 

programas europeus e empregabilidade juvenil. Este projeto agrega ainda 

nas suas atividades o apoio, desenvolvimento e promoção de eventos a 

realizar por iniciativa própria e/ou com jovens e associações de estudantes 

da Freguesia.  
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De salientar que foram realizados diversos contatos com o intuito de formar parcerias com entidades 

habilitadas a prestarem apoio e aconselhamento técnico aos jovens da Freguesia que pretendam 

participar nos programas oferecidos. Este apoio e aconselhamento será realizado regularmente nas 

instalações do Espaço da Juventude Olivais (EJO) e pressupõe um atendimento personalizado com 

técnicos credenciados. 

 

6.5.4.2.2 Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego (GEPE) 

O GEPE é um modelo que foi implementado pelo Instituto 

Padre António Vieira (IPAV) com o apoio do Ministério da 

Solidariedade e da Segurança Social e da Fundação 

Montepio. Da responsabilidade funcional da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, em parceria com o IPAV, assenta em 

grupos informais constituídos por pessoas desempregadas que se reúnem semanalmente sob a 

coordenação de um técnico e um animador para reunir esforços e sinergias de grupo na procura ativa 

de emprego e no combate à desmotivação, ao isolamento, à tendência depressiva do desemprego, 

aumentando as competências para a empregabilidade, fomentando a partilha de atividades e de 

informações com vista à obtenção de emprego e ao alargamento das redes pessoais e profissionais de 

contactos. 

 

O GEPE teve o início experimental em fevereiro do ano transato, sendo que realizaram-se 11 (onze) 

sessões coletivas no EJO, de forma regular, às quartas-feiras, com um total de 60 (sessenta) 

participações. Em 2016, continuou a reunir regularmente no mesmo dia e espaço, pelo que realizou 13 

(treze) sessões coletivas, para um total de 65 (sessenta e cinco) participações. O grupo contou com um 

técnico de ação social, um animador e dez pessoas desempregadas. 

 

Devido ao número crescente de desempregados que se apresentam diariamente no EJO, bem como ao 

limite de participantes no único GEPE a funcionar na Freguesia, foram preparadas, em 2016, novas 

medidas de resposta, nomeadamente: 

• Formação de novos GEPE em parceria com o IPAV; 

• Alargamento do tipo de ofertas dos GEPE no apoio aos desempregados ao nível da sua inclusão 

no mercado de trabalho local e de outro tipo de ofertas seletivas (ações e ou atividades de 

natureza formativa, informativa, cívica, lúdica, desportiva, saúde e bem-estar, promovidas na 

Freguesia). 

 

6.5.4.2.3 Gabinete de Inserção Profissional (GIP) 

O GIP da JFO está localizado no EJO e iniciou a sua atividade em setembro do ano transato. Durante o 

ano de 2016, a atividade do GIP envolveu: 

• 3.074 (três mil e setenta e quatro) apresentações quinzenais; 

• 95 (noventa e cinco) Sessões de Informação Coletiva (SIC) sobre direitos e obrigações, medidas 

de emprego e programas de formação com 2.520 (dois mil, quinhentos e vinte) beneficiários 

inscritos no Centro de Emprego; 
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• 271 (duzentos e setenta e um) atendimentos individuais de encaminhamento para emprego e 

formação; 

• 753 (setecentos e cinquenta e três) esclarecimentos presenciais; 

• 108 (cento e oito) currículos académicos e profissionais elaborados. 

 

No âmbito das atribuições do GIP e no sentido de aprofundar estratégias de intervenção ao nível da 

empregabilidade e definir rotinas de trabalho e informação interna, por forma a prestar apoio 

específico às famílias desempregadas em geral e, em particular, aos mais carenciados, realizámos 

diversas reuniões com os técnicos da ação social da JFO, SCML e IEFP. 

 

O GIP desenvolveu diariamente contatos com entidades locais e de proximidade para estabelecimento 

de futuras parcerias para as áreas de intervenção e ofertas de trabalho. No ano de 2016, foram 

também realizadas reuniões com a área de formação do IEFP, no sentido de elaborar-se um plano de 

ação de formação, por forma a desenvolverem-se cursos de formação profissional subsidiados, que 

serão realizados na Freguesia, designadamente, nas instalações do EJO e do Espaço Comunitário 

Bensaúde. 

 

6.5.4.2.4 Estágios Académicos e de Formação Profissional 

Em 2015, estabelecemos um protocolo/parceria com a Fundação da Juventude e a Escola do Comércio 

de Lisboa para o acolhimento, acompanhamento e supervisão de jovens estagiários em fase de 

formação, no EJO. Com estas parcerias procurámos oferecer às instituições e entidades da Freguesia 

oportunidades de apoio técnico especializado em diversas áreas, suprimindo tanto quanto possível as 

necessidades básicas, técnicas e operacionais que estas organizações têm na sua atividade. 

 

Neste âmbito, salientamos as seguintes atividades proporcionadas no ano de 2016: 

• Em Janeiro foram aceites para estágio no EJO, durante um período de trinta dias, dois jovens 

alunos da Escola do Comércio de Lisboa para preparação da prova final de curso na área de 

Organização de Eventos; 

• Em Fevereiro terminaram o estágio os dois jovens da Fundação da Juventude que foram 

aceites em Dezembro de 2015 para completar os seus cursos com formação prática em 

contexto de trabalho na área da informática; 

• Entre abril e junho estiveram a prestar serviços de estágio na nossa Freguesia – EJO, SLO, VCRO 

e JFO, dois estagiários da Fundação da Juventude no curso de informática aplicada e um 

estagiário da Escola do Comércio de Lisboa, no curso de organização de eventos; 

• Em junho, o Espaço da Juventude recebeu um estagiário que durante o período de trinta dias 

realizou formação prática em contexto de trabalho na área de Gestão e Informática; 

• Em julho realizaram-se as seguintes atividades:  

▪ O EJO recebeu dois estagiários que durante o período de 30 dias realizaram formação 

prática em contexto de trabalho, na área da Imagem e Comunicação. Estes estágios 
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decorreram no âmbito do protocolo com a Escola Secundária Camões, assinado em 

julho e cujos termos tinham sido estabelecidos em maio; 

▪ O EJO acolheu, por um período de noventa dias, três estagiários da Fundação da 

Juventude para formação prática em contexto de trabalho na área de Gestão e 

Informática. 

 

6.5.4.2.5 Gabinete de Desenvolvimento de Projetos e Empreendedorismo (GDPE) 

No âmbito do projeto global de empregabilidade e criação de emprego próprio, lançámos as bases para 

a formação de uma nova área técnica a funcionar no EJO de apoio ao empreendedorismo jovem, 

desenvolvimento de projetos e à elaboração das candidaturas a programas de financiamento nacionais 

e comunitários, solicitados por pessoas singulares ou coletivas da Freguesia, incluindo os processos 

encaminhados pelo GIP, GEPE e JFO. 

 

A constituição da área técnica resultou das parcerias desenvolvidas com entidades especializadas no 

apoio técnico e consultoria de desenvolvimento de projetos e apresentação de candidaturas, entre as 

quais: 

• Associação Nacional Jovens Empresários (ANJE); 

• Confederação da Industria Portuguesa (CIP); 

• Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ); 

• Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura Recreio e Desporto (CPCCRD); 

• Instituto Superior Economia e Gestão (ISEG). 

 

Em fevereiro foi apresentada ao FAPE a primeira candidatura do ano de 2016 no valor de 20.000 euros, 

ao abrigo do Programa Nacional para a Inclusão das Minorias Étnicas, financiado em 25% pelo ACM IP. 

Esta candidatura apresentada no dia 29 do mês mencionado, teve como parceiros a AJP, IAC e Pastoral 

dos Ciganos, sendo que visou a obtenção de apoios económicos para atividades a desenvolver no Bairro 

Alfredo Bensaúde. 

 

Em julho foram realizados encontros de preparação para a elaboração de Candidaturas aos Programas 

de financiamento que decorrem até ao final do ano, entre os quais o BIP/ZIP apoiado pela CML, para os 

territórios de Lisboa. 

 

Ao longo do último trimestre de 2016 foram realizados encontros para definir estratégias e estabelecer 

planos de execução do Programa de financiamento (BIP/ZIP 2016 apoiado pela CML), para os territórios 

de Lisboa, entre os quais o Bairro Alfredo Bensaúde com o projeto “Sai da Caixa Bensaúde”. Este 

projeto mereceu a melhor classificação do conjunto dos 122 (cento e vinte e dois) projetos 

apresentados.  

 

As atividades previstas nos projetos, nomeadamente no projeto “O Bairro Somos Todos Nós” e no 

projeto “Sai da Caixa Bensaúde” envolvem um conjunto de atividades transversais a vários eixos e 
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tipologias de intervenção social: ações de sensibilização com vista ao combate da discriminação das 

comunidades ciganas e à promoção do diálogo intercultural, ações centradas na conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar e ações na área da história e cultura étnica, associativismo e participação 

comunitária. Estas atividades serão desenvolvidas ao longo do ano de 2017 pelo EJO e Espaço 

Comunitário Bensaúde. 

 

As atividades previstas no projeto têm como objetivos gerais a oferta da prática regular desportiva, a 

prática habitual de ações ligadas à formação do individuo, as boas práticas da cidadania e ainda o 

aprofundamento da inclusão social dos mais desfavorecidos, carenciados ou excluídos. 

 

6.5.4.2.6 Espaço Bensaúde 

No dia 23 de outubro de 2015, a Vereadora da CML (Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local), 

Dra. Paula Marques, deu despacho aos serviços camarários para elaboração do processo de atribuição 

das instalações do espaço não habitacional (Rua Costa Malheiro, Lojas B3 e B4, Bairro Alfredo 

Bensaúde) à JFO. Estas instalações foram utilizadas anteriormente pela Associação Vida Abundante 

que, em Setembro de 2015, manifestou o interesse em abandonar as mesmas. 

 

Assumindo a JFO, desde novembro do ano transato a gestão plena destes espaços não habitacionais, a 

cedência das referidas instalações pressupõe, em despacho, o desenvolvimento de programas e 

projetos de intervenção destinados a crianças, jovens e adultos residentes no Bairro Alfredo Bensaúde 

da responsabilidade e liderança da Junta. 

 

Seguindo as boas práticas instauradas anteriormente pelas entidades que desenvolvem diretamente 

trabalho social no Bairro, no ano de 2016, foram restabelecidos os contatos e realizados encontros 

promovidos pela JFO, de forma a avaliar as atividades e dar inicio aos trabalhos que vinham a ser 

realizados com a comunidade local e que decorrem nas Instalações do Espaço Bensaúde em geral e, na 

Rua, em particular. 

 

Foram realizadas reuniões periódicas com o Grupo Comunitário do Bairro Alfredo Bensaúde, que, entre 

outros e para além da JFO, envolve as seguintes entidades: GEBALIS, SCML, PSP, EB1 SMO, IAC, Pastoral 

dos Ciganos, ARPI e AJP. As reuniões foram realizadas tendo em vista encontrar respostas para os 

problemas sociais da população residente, melhorar as condições de trabalho das entidades que 

operam no terreno e relançar os projetos e programas de apoio que fazem parte da estratégia de 

intervenção local.  

 

Neste contexto e no que respeita a condições de trabalho, higiene e segurança, foram apresentados, 

em janeiro, os orçamentos para a realização de obras de melhoramento das instalações que se 

encontram em avançado estado de degradação, realizadas pequenas reparações e instalados sistemas 

de comunicação, vigilância e segurança. 

 

No que respeita a projetos e programas foi elaborado o Plano Anual de Atividades, o Mapa de 

Ocupação de Espaços Físicos e o projeto “O Bairro Somos Todos Nós”, que sustenta a candidatura 
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apresentada pela JFO em parceria com a AJP, IAC e Pastoral dos Ciganos, ao financiamento do 

programa FAPE para a Estratégia Nacional da Inclusão das Comunidades Ciganas.  

 

Decorreu no dia 17 de outubro a assinatura do protocolo BIP/ZIP Lisboa 2016. Foram realizados vários 

encontros com os parceiros tendo em vista a execução do projeto vencedor “Sai da Caixa Bensaúde”. 

Este projeto resultou da necessidade de criar respostas adequadas à ocupação de tempo livre das 

crianças e jovens do Bairro, evidenciando a importância da prática desportiva e da frequência escolar. 

Visa o desenvolvimento de competências pessoais, escolares, sociais e comunitárias das crianças e 

jovens residentes no Bairro Alfredo Bensaúde. Através da prática desportiva e cultural promovem-se 

estilos de vida saudáveis e estimulam-se os valores de coesão comunitária. Também, através do 

fortalecimento de laços entre os jovens de diferentes culturas, este projeto tem em vista a melhoria da 

imagem do bairro. 

 

Nesta candidatura a JFO assumiu-se como entidade copromotora do projeto e a Associação Jorge Pina 

como entidade Promotora. Os parceiros formais envolvidos no projeto são: Associação Lusofonia 

Cultura e Cidadania, Agrupamento Escolas das Piscinas, Instituto de Apoio à Criança, Instituto 

Universitário de Lisboa, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Secretariado Diocesano de Lisboa da 

Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos. Como parceiro informal, o Grupo Comunitário Bairro Alfredo 

Bensaúde. 

 

“Sai da Caixa Bensaúde” proporcionará às crianças e jovens aulas de boxe moderado, dança, música e 

estudo acompanhado. Envolve ainda um ciclo de ações de sensibilização, o orçamento participativo 

júnior e festivais comunitários. Assim, no âmbito do projeto, durante o último trimestre de 2016 foram 

realizadas reuniões com os parceiros, elaborado o plano anual de atividades, executada a análise SWOT 

do projeto (identificação conjunta dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças no arranque do 

projeto), produzidos o logotipo e página Facebook, recrutados os recursos humanos, construídos os 

suportes documentais e digitais (fichas de inscrição, registos das atividades e base dados de registos) e, 

ainda, a divulgação e promoção das atividades. 

 

Iniciou-se nas instalações do Espaço Bensaúde o acompanhamento lúdico pedagógico efetuado pelo 

IAC e que envolve cerca de quinze crianças, com frequência diária e duração de aproximadamente três 

horas.  

 

No âmbito das atividades desenvolvidas com as crianças do Bairro Alfredo Bensaúde foram realizadas 

saídas lúdico-pedagógicas em parceria com o Instituto de Apoio à Criança, no dia 21 de julho ao Parque 

Marechal Carmona e no dia 29 de julho ao Badoca Park. Estas ações envolveram cerca de trinta e oito 

crianças do bairro e nove técnicos. 

 

Reiniciou-se a alfabetização de adultos e o apoio à Família com as entidades parceiras, Pastoral dos 

Ciganos e SCML, respetivamente. 
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Iniciou-se, fora das instalações do Espaço Bensaúde, o projeto “Aprender na Rua” que envolve uma 

unidade móvel do IAC e o projeto “Music Boxe”, promovido pela AJP na EB1 Santa Maria dos Olivais, 

duas vezes por semana da parte da manhã. 

 

Em finais de fevereiro realizou-se a ação de divulgação do Orçamento Participativo 2016 da JFO e, em 

maio e junho, decorreu no Espaço Comunitário Bensaúde a votação das propostas selecionadas. Para 

esta ação foram utilizadas várias estratégias de mobilização da população residente no bairro e 

trabalhadores, como por exemplo a instalação de uma banca, denominada “Banca Orçamento 

Participativo” no Evento Music Boxe). Foram recolhidos 155 (cento e cinquenta cinco) boletins de voto. 

 

No seguimento das iniciativas promovidas pela JFO com os parceiros e após a última visita de estudo, 

realizada em dezembro do ano transato à Vila de Óbidos, destacamos as seguintes atividades realizadas 

em 2016: 

• Visita de Estudo ao Museu da Eletricidade; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Visita de Estudo ao Centro Cultural de Belém. 

 

De salientar que estas visitas têm como objetivo proporcionar às crianças experiências enriquecedoras 

de aprendizagem e diversão. 

 

No dia 21 de maio realizou-se o evento “Music Boxe” que visou promover a integração, convívio e 

formação desportiva de todos, através da música, dança e boxe. Este evento culminou também com a 

promoção de uma ação de sensibilização ambiental, no âmbito da intervenção do Grupo Comunitário. 

 

Neste sentido, foram divulgados os trabalhos relacionados com o ambiente realizados pelas crianças e 

jovens residentes e estudantes na Escola Santa Maria dos Olivais. Esta ação, junto da população, 

pretendeu sensibilizar de forma informal as famílias residentes, dando a conhecer a importância do 

meio ambiente em diferentes vertentes e promover comportamentos ambientalmente responsáveis. 

Durante o evento foram preenchidas fichas de auscultação relativamente à perceção que a população 

residente tem do bairro. Através destas fichas é percetível a forma como alguns residentes vêm o 

bairro, permitindo registar as melhorias a implementar. 
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No âmbito das comemorações do Dia da Criança, realizou-se no campo de jogos do Bairro Dr. Alfredo 

Bensaúde, a peça de teatro “O Rapaz de Bronze”, ensaiada pelo grupo Ditirambus com os alunos da 

Escola Secundária Eça de Queirós. Estiveram presentes cerca de 30 (trinta) adultos e 40 (quarenta) 

crianças do bairro. 

 

Em parceria com o Instituto de Apoio à Criança e a JFO, decorreu, a partir de setembro, o projeto piloto 

de ensino à distância, destinado a quinze jovens de etnia cigana residentes no Bairro Alfredo Bensaúde, 

cujo objetivo visa reduzir o abandono e insucesso escolar. As aulas começaram por decorrer nas 

instalações da EB1 Santa Maria dos Olivais, transitando, em janeiro de 2017, aquando o término das 

obras, para as instalações do Espaço Comunitário Bensaúde. 

 

6.5.4.2.7 Atividades Gerais 

O grupo de trabalho constituído por jovens colaboradores do EJO reuniu em janeiro com os 

representantes das Associações de Estudantes das Escolas Secundárias Eça de Queirós e António 

Damásio, para calendarização de atividades e para a avaliação/constituição de estatutos associativos. 

No mês de fevereiro foi realizada a primeira visita de estudo ao aquartelamento dos Bombeiros 

Voluntários de Cabo Ruivo. Esta iniciativa, que contou com a presença de 36 (trinta e seis) alunos da 

Escola Secundária António Damásio, foi realizada no âmbito da consciencialização cívica e do 

voluntariado Jovem. 

 

No mês de março realizou-se nas instalações no EJO um encontro de Jovens da Freguesia de Olivais 

para esclarecimento e debate sobre direitos dos indivíduos jovens, designadamente, direitos à 

identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania e à palavra. 

Este encontro superou largamente as espectativas, contou com a presença de 2 (dois) deputados da 

Assembleia da República e uma assistência superior a 70 (setenta) jovens. 

 

No final do mês de fevereiro e início de março, 8 (oito) jovens colaboradores do 

EJO, realizaram durante 14 dias, 160 horas, em 57 locais diferentes do território 

da Freguesia de Olivais, a recolha de propostas do “Orçamento Participativo 

2016”, prestando mais de 300 esclarecimentos sobre esta iniciativa. 

 

 

 

No mês de abril foi realizada a primeira visita de 

estudo à Academia do Sporting Clube de 

Portugal. Esta iniciativa que contou com a 

presença de 36 alunos da Escola Secundária 

António Damásio insere-se no âmbito do 

Desporto e da consciencialização cívica na 

formação dos Jovens. 
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No final do mês de maio e até ao dia 09 de junho realizou-se, em diferentes locais da Freguesia, o 

processo eleitoral do Orçamento Participativo 2016 da JFO. Para o efeito foram colocadas urnas de voto 

nas instalações da sede da Junta, EJO, Espaço Comunitário Bensaúde, Biblioteca, Casa da Cultura, Posto 

de Enfermagem e Centro de Dia. Também através do EJO, foi utilizada uma urna itinerante para recolha 

de votos no espaço público, em associações, estabelecimentos de ensino e comerciais da Freguesia. 

 

Do sufrágio das oito propostas selecionadas e colocadas a votação, foram recolhidos 722 votos, 

distribuídos por: Sede da Junta (37); Espaço da Juventude Olivais (160); Espaço Comunitário Bensaúde 

(155); Biblioteca (37); Casa da Cultura (3); Posto de Enfermagem (4) e Centro de Dia (38) e EJO 

itinerante (288). 

 

No mês de maio tiveram lugar as obras de melhoramento das instalações do EJO que passou a ter no 

espaço físico, um gabinete para atendimento individual, uma sala polivalente para trabalho e reuniões, 

um espaço comum para trabalho e pequenas conferências e uma sala polivalente para formação e 

outros similares. 

 

No 3.º trimestre de 2016 concluiu-se o planeamento do programa “Olivais em Férias Radicais” e no mês 

de julho foram realizados quatro turnos destinados a jovens com idades compreendidas entre os 13 e 

os 17 anos, para o Campo de Férias residencial do Parque do Alambre. 

 

Este ano, face a contenções orçamentais de natureza económica da JFO e para salvaguardar princípios 

de justiça e equidade na oferta do programa, o critério definido para os participantes centrou-se na 

aplicação do escalão do SASE sobre o valor da prestação a pagar em cada turno. Assim, os participantes 

com o escalão A beneficiaram de um desconto que pôde ir até 100% do valor a pagar, após análise e 

parecer dos serviços sociais da JFO. Os participantes com o escalão B beneficiaram de um desconto de 

50% do valor a pagar e os participantes com o escalão C pagaram o valor total do turno que ficou em 

175,0 euros por semana. 

 

Para o próximo ano, estão a ser estudadas já novas ofertas que vão ao encontro das aspirações das 

famílias e das suas carências económicas, por forma a dar maior e melhor resposta às suas 

necessidades e preocupações. 

 

Após conversações com o IEFP e concluídas as obras no EJO, no mês de julho iniciou-se o primeiro curso 

de formação UFCD de inglês para desempregados da Freguesia. Em dezembro iniciou-se o curso de 

formação UFCD de Espanhol que decorre até finais de fevereiro de 2017, para desempregados da 

Freguesia. Neste contexto, estão a ser desenvolvidos contactos com os técnicos do instituto para 

organização de novos e futuros cursos a realizar nas instalações do EJO. 

 

6.6 Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia (DACE) 

No âmbito das atribuições e competências da DACE, esta Divisão assume um papel indispensável na 

relação com os cidadãos e no desenvolvimento de um conjunto de ações, atividades e projetos 
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alinhados com os objetivos estratégicos ao nível do Comércio, Serviços e Turismo. Expomos de seguida 

as atividades desenvolvidas durante o ano de 2016. 

 

6.6.1 Serviços de Gestão da Satisfação do Cidadão 

Durante o ano de 2016 foram efetuados 17 (dezassete) ofícios de resposta relativamente a 17 

(dezassete) reclamações. Das reclamações registadas, todas prontamente respondidas, 16 (dezasseis) 

foram efetuadas no Livro de Reclamações e 1 (uma) via correio eletrónico. 

 

6.6.2 Serviços de Atendimento ao Público 

6.6.2.1 Serviço de Ocupação da Via Pública e Publicidade 

Com o intuito de simplificação de procedimentos e consequentemente satisfação dos Olivalenses, no 

ano de 2016, as faturas passaram a emitir-se no próprio Serviço. Deram entrada 94 (noventa e quatro) 

processos, um aumento em 235,71% relativamente ao ano transato, o qual registou 28 (vinte e oito) 

processos. Este aumento demonstra a crescente dinamização que a Freguesia tem vindo a registar, 

fruto do empenho constante de toda a estrutura orgânica da JFO. 

 

6.6.2.2 Serviço de Atendimento e Atestados 

Este serviço é por excelência “a porta” dos serviços da JFO. É aqui que se dirigem em primeiro lugar 

todos os nossos cidadãos quando necessitam de tratar de algum assunto ou apenas obter alguma 

orientação ou informação. Entre outros, conforme a tabela seguinte, este serviço procede à emissão de 

atestados, digitalização dos respetivos documentos, registos e licenças de canídeos, prestação de 

esclarecimentos aos cidadãos, atendimento telefónico e presencial, apoio às consultas jurídicas e 

emissão dos recibos dos serviços prestados pelo Posto de Enfermagem. Neste serviço são também 

efetuadas as inscrições e o processamento de todos os movimentos da Componente de Apoio à Família. 

 

 

 

 

 

 

De salientar que no decorrer do ano de 2016, a JFO 

continuou a garantir semanalmente apoio jurídico à 

população em regime de gratuitidade. Este apoio 

consiste no esclarecimento e aconselhamento jurídico, 

permitindo que pessoas com poucos recursos 

financeiros possam ter acesso a aconselhamento e/ou 

informações, que de outra maneira não seria possível. 

Foram apoiadas 195 (cento e noventa e cinco) pessoas, 

através do esclarecimento e aconselhamentos em 

31

38

45
7

25

49

Apoio Jurídico

Assuntos familiares Condomínio Partilhas

Trabalho Habitação Informações gerais

Atividade N.º

Atendimento jurídico 195

Emissão de atestados 1 611

Emissão de licenças de canídeos 586

Emissão de registo de canídeos 130

SERVIÇO DE ATENDIMENTOS E ATESTADOS
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temas diversos, conforme observável no gráfico seguinte. 

 

6.6.3 Serviços de Conformidade 

No âmbito das atividades dos Serviços de Conformidade salientamos as seguintes atividades realizadas 

no decorrer do ano de 2016: 

• Realização de ações regulares de fiscalização do Espaço Público; 

• Submissão de duas propostas de melhoria dos serviços relativas à reestruturação da realização 

de eventos e gestão dos Mercados; 

• Reunião com a nova equipa da Divisão de Fiscalização da PSP, de modo a articular ações de 

fiscalização entre a JFO e a PSP; 

• Ações de fiscalização em articulação com a Divisão de Fiscalização da PSP e a JFO, visando a 

sensibilização dos comerciantes mais renitentes em darem cumprimento ao Licenciamento 

Zero. 

 

6.6.4 Serviços de Desenvolvimento Económico 

6.6.4.1 Serviço de Planeamento Urbanístico e Ambiental 

No que às competências do Serviço de Planeamento Urbanístico e Ambiental respeita, são de salientar 

as seguintes atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016: 

• Direção de fiscalização de obra das seguintes empreitadas 

▪ “Qualificação do Estacionamento junto à Praceta Norte do Bairro da Encarnação” sito 

na Rua Vice Almirante Castro Guedes, Bairro da Encarnação (concluída); 

▪ “Requalificação de Espaço Público na Quinta do Morgado”, sito na Rua Vice-Almirante 

Augusto de Castro Guedes (concluída); 

▪ “Requalificação de Ilha Central e Execução de Faixa Pedonal junto à Circular Norte do 

Bairro da Encarnação”; 

▪ “Requalificação da Quinta do Morgado - Praça Cotinelli Telmo e Rua Dr. José Saraiva”. 

• Apoio técnico ao lançamento dos seguintes concursos/ajustes diretos 

▪ Empreitada “Requalificação da Quinta do Morgado - Praça Cotinelli Telmo e Rua Dr. 

José Saraiva”; 

▪ Conceção do projeto de “Requalificação da Via Pedonal e Rodoviária no Bairro da 

Encarnação”. 

 

6.6.4.2 Serviço de Dinamização do Comércio Local 

O Serviço de Dinamização do Comércio Local desenvolveu ao longo do ano de 2016 um conjunto de 

iniciativas. De salientar: 

• Acompanhamento e aconselhamento técnico aos requerentes que submeteram processos de 

ocupação de via pública e pediram apoio nesse sentido; 
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• Apoio à organização de Evento Institucional da JFO “Almoço dos Naturais e Condecorações 

Olivalenses”; 

• Apoio à organização de 5 (cinco) eventos do Pelouro da Cultura: “Olivais Vive a República”, 

“Sons do Vale”, “3.º Festival de Ranchos Folclóricos dos Olivais”, “Vale Cantado” e “Arraial da 

SFUCO”; 

• Apoio à organização de 3 (três) eventos do Pelouro do Desporto: “2º Passeio de Cicloturismo 

pelas Freguesias do Antigo Concelho de Olivais”, “Street Soccer” e “MusicBoxe”; 

• Apoio à organização de 4 (quatro) eventos do Pelouro da Educação: “Semana do Bebé”, “Arraial 

das Piscinas” “Arraial e Baile de Fim de Ano” (Escola Paulino Montez e Escola Arco-Íris); 

• Apoio à organização de 2 (dois) eventos do Pelouro do Comércio: “Festival Street Food Olivais 

2016” e “Fados na Encarnação”; 

• Coorganização, com outras entidades relevantes da Freguesia, de 3 (três) eventos: “Sunset 

Party 2016”, “Arraial Festas Populares da Paróquia de Olivais Sul” e “Arraial Santos na 

Encarnação”; 

• Apoio no âmbito dos procedimentos de Licenciamento dos seguintes eventos: “Vale Cantado”, 

“Festival de Folclore”, “Encerramento do Olivais em Férias”, “Festival Sons do Vale 

Sustentabilis”, “Comemoração dos 50 anos do Agrupamento 230 - Olivais Sul”, "II Gala do 

Desporto - Olivais", “Noite de Karaoke”, “Noites de Fados”, “Desfile de Carros Antigos”, “Quinta 

de Natal de Olivais 2016” e “Quinta de Natal dos Olivais”. 

 

Gostaríamos, no presente relatório, de 

reforçar o sucesso do Olivais Street Food 

Festival “Festa da Família”. Preparado desde 

o ano transato, a 2.ª edição deste evento 

decorreu entre os dias 15 (quinze) a 18 

(dezoito) de setembro de 2016 e, tal como 

na 1ª edição, foi realizado no Parque Vale do 

Silêncio. 

 

As 46 (quarenta e seis) Food Trucks 

proporcionaram aos cerca de 60.000 

visitantes (o dobro da edição anterior) que 

nos visitaram ao longo dos 4 (quatro) dias as 

mais diversificadas experiências 

gastronómicas. Tiveram também a 

oportunidade de participar em inúmeras atividades de lazer e diversão e assistir a espetáculos musicais 

com artistas de renome nacional e internacional.  

 

A qualidade e dimensão do evento, comprovadas pela adesão maciça, fazem já do Olivais Street Food 

Festival um dos maiores eventos realizados em Lisboa e o maior evento de Street Food realizado em 

Portugal. Foi de facto avaliado como o maior Street Food Festival realizado em 2016 e com a melhor 

organização, tendo suscitado o contacto de agências nacionais e internacionais no sentido de o incluir 

nos roteiros turístico/gastronómicos para o ano de 2017. 
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6.6.4.3 Serviço de Mercados e Feiras 

A Freguesia dos Olivais conta com quatro mercados: 

• Mercado Encarnação Norte 

▪ Situado na Rua Circular Norte Aberto, funciona de segunda a 

sexta-feira das 7h00 às 19h00 e sábado das 7h00 às 14h00. 

Contando atualmente com 34 (trinta e quatro) lojas e 49 

(quarenta e nove) bancas, foi inaugurado a 20 de outubro de 

1963 a partir dos desenhos do arquiteto Fernando da Costa 

Belém. 

• Mercado Encarnação Sul 

▪ Aberto de segunda a sexta-feira das 7h00 às 19h00 e sábado 

das 7h00 às 15h00, encontra-se situado na Praça das Casas 

Novas e, tal como o mercado da Encarnação Norte, foi 

também desenhado pelo arquiteto Fernando da Costa 

Belém, tendo sido inaugurado a 20 de dezembro de 1963. 

Tem ao dispor dos cidadãos 29 bancas e 24 lojas, tendo 

também disponível uma estação dos CTT. 

• Mercado Olivais Sul Célula B 

▪ Nasceu para o público a 20 de junho de 1967, tendo sido 

desenhado por M. Carlo Zuquete. Aberto de segunda-feira a 

sábado das 7h00 às 14h00, é composto por 75 lugares de 

banca e 15 lojas, estando localizado na Rua Cidade Lourenço 

Marques. 

• Mercado Olivais Sul Célula E 

▪ Composto por 15 lojas e 45 bancas, está situado na Rua 

Almada Negreiros e encontra-se aberto de segunda-feira a 

sábado das 7h00 às 14h00. Foi inaugurado em 19 de janeiro 

de 1968 e desenhado por M. Carlo Zuquete 

 

 

A atividade regular do Serviço de Mercados e Feiras compreende a gestão dos 4 mercados existentes na 

Freguesia, e envolve: 

• O atendimento, prospeção e requisições de bens e serviços; 

• O registo de avarias e encaminhamento de reparações, manutenção das infraestruturas; 

• A cobrança de tarifas; 

• A análise de pedidos / ocorrências que resultaram em 40 (quarenta) informações técnicas, 17 

(dezassete) licenças de ocupação e de obra e 4 (quatro) planos de pagamento a prestações. 

 

Para além da atividade regular, salientamos as seguintes atividades desenvolvidas pelo Serviço de 

Mercados e Feiras durante o ano de 2016: 
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• Implementação dos novos Regulamentos: “Regulamento dos Mercados Retalhistas da 

Freguesia de Olivais” e “Regulamento Geral da Taxas e Preços”; 

• Entrega dos prémios relativos ao concurso “Montras de Natal/15”; 

• Reunião com os comerciantes dos Mercados dos Olivais para possível fornecimento de bens 

essenciais para os refeitórios das escolas do 1º ciclo da Freguesia de Olivais; 

• Reunião com os candidatos a representantes para formação da Associação dos Comerciantes;  

• Assinatura dos contratos dos ATM´s dos Mercados com o Banco Totta Santander; 

• Levantamento de todas as pequenas obras necessárias nos Mercados dos Olivais e realização 

de grande parte das mesmas; 

• Rastreio do peso, altura e medição de tensão pela “Prémio Valor” no Mercado Encarnação Sul; 

• Iniciativa “Promoção do Pescado Nacional” – Docapesca/CML/JFO; 

• Divulgação e recolha de inscrições para formação dos comerciantes no âmbito do Plano 

Municipal de Mercados - Formação de Comerciantes da CML; 

• Continuação da “preparação” das lojas da JFO dos Mercados Encarnação Norte e Olivais Sul 

Célula E; 

• Levantamento de todo o material necessário para a limpeza dos Mercados dos Olivais; 

• Reunião com o Sr. Rui Leal, representante da empresa Grupo APR para aquisição de quatro (4) 

monodiscos; 

• Entregues notificações de divida aos comerciantes; 

• Acompanhamento do processo de simplificação da fórmula de cálculo da devolução da taxa de 

compensação aos comerciantes que ainda subsistem com normas de salvaguarda; 

• Elaboração e entrega de catorze (14) Acordos de Regularização de dívida aos comerciantes;  

• Preparação do Concurso Público para Adjudicação de Espaços Comerciais nos Mercados 

Retalhistas da Freguesia de Olivais; 

• Execução da Instalação Sanitária no Mercado Encarnação Norte; 

• Prossecução do Procedimento de doze (12) Acordos de Regularização de dívida aos 

comerciantes; 

• Realização do 1º Concurso Público de Atribuição de Espaços Comerciais nos Mercados 

Retalhistas da Freguesia de Olivais; 

• Ações e acompanhamento necessário no “Concurso de Montras de Natal” e “Sorteio de Cabaz 

de Compras”; 

• Planeamento e organização da Feira Social para angariação de fundos da associação Famílias 

Diferentes / Projeto BEC, Balcão Quinta do Morgado – Mercado Encarnação Norte – 16 de 

janeiro - 12 de março – 14 de maio – 9 de julho – 8 de outubro - 3 de dezembro;  

• Reestruturação, Planeamento e Organização da Feira de Natal de Olivais, igualmente com uma 

forte componente social, promovida no âmbito da participação da JFO no Grupo Comunitário 

da Gebalis visando a revitalização e a reinserção social dos moradores do Bairro do Bensaúde, 

transformando-a numa feira de caráter regular, ao longo do ano; 
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• Planeamento e organização da Feira Social para angariação de fundos da associação Famílias 

Diferentes / Projeto BEC, Balcão Quinta do Morgado - 14 de maio, 07 de julho e 08 de outubro; 

• Planeamento e organização da Feira do Fumeiro de Olivais. 

 

No final do ano de 2016, os mercados localizados na Freguesia de Olivais registaram uma taxa de 

ocupação de 85,23 e 57,58 pontos percentuais nas lojas e lugares respetivamente. O quadro seguinte 

descrimina os valores por mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espaços comerciais Ocupados Vagos Total Taxa de ocupação

Lojas 31 3 34 91,18%

Lugares 26 23 49 53,06%

Espaços comerciais Ocupados Vagos Total Taxa de ocupação

Lojas 22 2 24 91,67%

Lugares 20 9 29 68,97%

Espaços comerciais Ocupados Vagos Total Taxa de ocupação

Lojas 13 2 15 86,67%

Lugares 50 25 75 66,67%

Espaços comerciais Ocupados Vagos Total Taxa de ocupação

Lojas 9 6 15 60,00%

Lugares 18 27 45 40,00%

Espaços comerciais Ocupados Vagos Total Taxa de ocupação

Lojas 75 13 88 85,23%

Lugares 114 84 198 57,58%

Mercado Encarnação Norte

TOTAL

Mercado Encarnação Sul

Mercado Olivais Sul Célula B

Mercado Olivais Sul Célula E
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7. Execução Orçamental  

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-

nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização das 

despesas. 

 

Em termos de execução orçamental foi atingida uma taxa de 92,3% na receita, correspondendo ao 

montante de Euros 7.209.292,71 (aumento de 21,6% face a 2015) e de 84,7% na despesa, 

correspondente ao montante de Euros 7.436.531,42 (aumento de 13,1% face a 2015), transitando para 

a gerência seguinte o saldo de Euros 772.408,36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da receita e o grau de execução da mesma no ano 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As rubricas de transferências correntes e impostos diretos apresentaram maiores taxas de execução de 

97,29% e 93,81%, respetivamente. 

  

Un: euros

Saldo da gerência anterior 
(Execução Orçamental  2015)

999 647,07 (+)

Receita cobrada na gerência 7 209 292,71 (+)

SOMA 8 208 939,78 (=)

Despesa efetuada na gerência 7 436 531,42 (-)

Saldo que transita para a gerência seguinte 
(Execução Orçamental 2016)

772 408,36 (=)

Un: euros

Previsão Execução
Grau 

de Execução

1 2 3 = 2/1

01 Impostos diretos 46 500,00        43 620,75        93,81%

02 Impostos indiretos 91 000,00        47 050,28        51,70%

04 Taxas, multas e outras penalidades 338 950,00      273 160,30      80,59%

05 Rendimentos de propriedade 5 500,00          610,06             11,09%

06 Transferências correntes 5 775 276,00   5 618 928,82   97,29%

07 Venda de bens e serviços correntes 802 004,00      505 607,30      63,04%

08 Outras receitas correntes 1 600,00          0,16                 0,01%

Receitas Correntes 7 060 830,00   6 488 977,67   91,90%

10 Transferências de capital 711 829,84      711 829,84      100,00%

Receitas de Capital 711 829,84      711 829,84      100,00%

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5 500,00          8 485,20          154,28%

16 Saldo da gerência anterior 999 647,07      999 647,07      100,00%

Outras Receitas 1 005 147,07   1 008 132,27   100,30%

TOTAL 8 777 806,91   8 208 939,78   93,52%

Capítulos

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
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As transferências correntes e o saldo de 

gerência anterior foram as rubricas mais 

significativas na estrutura da receita com um 

peso de 68,4% e 12,2%, respetivamente. Os 

impostos, taxas, multas, outras penalidades e 

outras receitas representaram 10,7% da 

receita, respetivamente. As receitas de capital 

representaram cerca de 8,7% da receita. 

 

 

 

O quadro seguinte permite-nos analisar a previsão da despesa e o grau de execução da mesma no ano 

de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As despesas correntes registaram uma taxa média de execução de 84,72% (85,99% em 2015). 

 

As aquisições de bens de capital registaram o 

montante de Euros 567.886,11 com uma taxa 

de execução de 37,8% e um aumento de 5,3% 

face a 2015 decorrente do aumento do PPI 

para 2016 e da respetiva execução (Euros 

539.140,39 em 2015). 

 

As despesas com pessoal e as aquisições de 

bens e serviços são as rubricas mais 

significativas da despesa com um peso de 

44,9% e 35%, respetivamente.  

 

As transferências correntes e as aquisições de capital representaram, respetivamente, 11,9% e 7,6% da 

despesa. 

4,54%

68,45%

8,67%

6,16%

12,18%

Estrutura da Receita

Impostos, Taxas, multas e outras penalidades, Outras receitas correntes

Transferências correntes

Transferências de capital

Venda de bens e serviços correntes

Saldo da gerência anterior

Un: euros

Previsão Execução
Grau 

de Execução

1 2 3 = 2/1

01 Despesas com pessoal 3 441 110,00   3 338 894,79   97,03%

02 Aquisição de bens e serviços 2 879 890,07   2 605 388,47   90,47%

04 Transferências correntes 913 401,00      888 913,96      97,32%

06 Outras despesas correntes 14 500,00        12 448,09        85,85%

Despesas Correntes 7 248 901,07   6 845 645,31   94,44%

07 Aquisição de bens de capital 1 504 305,84   567 886,11      37,75%

08 Transferências de capital 24 600,00        23 000,00        93,50%

Despesas de Capital 1 528 905,84   590 886,11      38,65%

TOTAL 8 777 806,91   7 436 531,42   84,72%

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Capítulos

44,90%

35,03%

11,95%

,17%
7,95%

Estrutura da Despesa

Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços

Transferências correntes Outras despesas correntes

Despesas de Capital
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7.1 Receita 

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia de Olivais no ano de 2016, ascenderam a 

Euros 7.209.292,71, sendo Euros 6.488.977,67 respeitantes a receitas correntes, Euros 711.829,84 a 

receitas de capital e Euros 8.485,20 respeitante a outras receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos absolutos, em 2016, verificou-se um aumento da receita (excluindo o saldo da gerência 

anterior) de Euros 1.278.456,36, mais 21,6% relativamente ao ano anterior. 

 

A evolução da receita resultou no 

essencial do aumento da rubrica de 

transferências correntes referentes aos 

protocolos com a Câmara Municipal de 

Lisboa relacionados com a Componente 

de Apoio à Família, refeições escolares e 

com as Atividades Extracurriculares 

(AEC) e da rubrica dos impostos 

indiretos, nomeadamente, da cobrança 

pela JFO das taxas de ocupação da via 

pública e pelo aumento das taxas de 

ocupação dos mercados e a respetiva 

melhoria dos processos de cobrança e recuperação de dívidas. 

 

7.1.1 Receitas Correntes 

As receitas correntes, pela sua natureza, 

têm uma função bastante importante na 

gestão financeira da Junta de Freguesia 

pois constituem o financiamento 

necessário de um conjunto de despesas 

correntes e obrigatórias. 

 

As receitas correntes apresentaram em 

2016 um montante total de Euros 

6.488.977,67 resultante das 

transferências correntes com um peso 

de 86,6% no total das receitas correntes 

Un: euros

Receitas Correntes 3 208 564     5 473 334     5 924 665     6 488 978     

Receitas de Capital 288 002        -                -                711 829,84   

Outras Receitas -                211               6 172            8 485            

Receitas Totais 3 496 566     5 473 545     5 930 836     7 209 293     

EVOLUÇÃO DA RECEITA 2013 a 2016

2016Designação / Anos 2013 2014 2015

1949 728 2059 778 2959 885 3208 564 
5473 334 5930 836 

6497 463 

238 386 299 317 325 000 288 002 
-

711 830 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolução da Receita Corrente e de Capital 

Receitas Correntes Receitas de Capital

,67% ,73%

4,21%

,01%

86,59%

7,79% ,0%

Estrutura das Receitas Correntes

Impostos diretos Impostos indiretos

Taxas, multas e outras penalidades Rendimentos de propriedade

Transferências correntes Venda de bens e serviços correntes

Outras receitas correntes
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(88,7% em 2015) e das receitas próprias da Junta de Freguesia, designadamente, vendas bens e serviços 

correntes (7%), taxas multas e outras penalidades (4,2%), impostos diretos e indiretos (1,4%) onde se 

incluem as taxas dos mercados e de ocupação da via pública. 

 

7.1.1.1 Transferências Correntes 

No que respeita às transferências, apresentaram um valor total de Euros 5.618.928,82 registando um 

aumento na ordem dos 6,9% relativamente ao exercício de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

As transferências correntes correspondem aos recursos financeiros indispensáveis à assunção pela JFO 

da responsabilidade pelas competências atribuídas no âmbito da Reorganização Administrativa de 

Lisboa (Lei nº 56/12 de 8 de novembro), nomeadamente: 

• Gestão e manutenção de espaços verdes; 

• Aquisição, colocação e manutenção das placas toponímicas; 

• Manutenção e conservação dos pavimentos pedonais e limpeza das vias e espaços públicos, 

sarjetas e sumidouros; 

• Manutenção e substituição do mobiliário urbano no espaço público; 

• Conservação e reparação da sinalização horizontal e vertical; 

• Atribuição de licenças de utilização/ocupação da via pública, de afixação de publicidade de 

natureza comercial, de atividade de exploração de máquinas de diversão, para recintos 

improvisados e atividades ruidosas de caráter temporário e cobrar as respetivas taxas 

aprovadas em Assembleia Municipal; 

• Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos; 

• Proceder, nos termos do Decreto -Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro, ao licenciamento das 

seguintes atividades: venda ambulante de lotarias; arrumador de automóveis; realização de 

acampamentos ocasionais, exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e 

eletrónicas de diversão, realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos nas 

vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre, venda de bilhetes para espetáculos ou 

divertimentos públicos em agências ou postos de venda e realização de leilões; 

• Gestão e manutenção de equipamentos sociais (culturais, desportivos, educativos e centros de 

apoio); 

• Construção, gestão e manutenção de parques infantis públicos, balneários, lavadouros e 

sanitários públicos, 

• Conservação e promoção de chafarizes e fontanários, de acordo com o parecer prévio das 

Un: euros

Fundo de Financiamento das Freguesias 379 949           256 186           259 714           262 901           

Delegação de Competências 2 383 942        4 438 431        4 382 075        4 424 274        

Protocolos CAF -                   118 310           219 381           186 134           

Outras transferências 47 847             75 551             395 909           745 620           

Transferências totais 2 811 738        4 888 478        5 257 079        5 618 929        

Designação / Anos 2013 2014 2016

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

2015
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entidades competentes nos termos legais; 

• Promoção e execução de projetos de intervenção comunitária, nomeadamente nas áreas da 

ação social, da cultura, da educação e do desporto, em especial em bairros de intervenção 

prioritária; 

• Participar, em cooperação com instituições de solidariedade social, em programas e projetos 

de ação social no âmbito da Freguesia; 

• Apoio a atividades culturais e desportivas de interesse para a Freguesia que não sejam objeto 

de apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa; 

• Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 

• Contribuição para as políticas municipais de habitação, através da identificação de carências 

habitacionais e fogos disponíveis e, ainda, da realização de intervenções pontuais para 

melhoria das condições de habitabilidade; 

• Definição de critérios especiais nos processos de realojamento. 

 

As transferências correntes referentes à delegação de competências foi a rubrica mais significativa 

desta receita com um peso de 78,7%. O Fundo Financiamento das Freguesias e outras transferências 

representaram 4,7% e 13,3% da receita, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 Receitas Próprias 

As receitas próprias da JFO agregam o 

conjunto das receitas arrecadadas pela 

Freguesia para autofinanciamento, 

revelando a sua dependência face às 

transferências correntes e aos 

protocolos que realiza ao longo do ano. 

 

As receitas próprias apresentaram um 

valor total de Euros 870.048,69 

correspondentes a um aumento de cerca 
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de 30,3% relativamente ao exercício de 2015. 

 

O aumento registado em 2016 foi determinado pelos seguintes fatores: 

• A cobrança pela JFO das taxas de ocupação da via pública e o levantamento dos 

estabelecimentos da Freguesia com este tipo de ocupação; 

• Melhoria das taxas de ocupação dos mercados e dos processos de cobrança e recuperação de 

dívidas das taxas dos mercados; 

• Melhoria da adesão dos nossos cidadãos às atividades dos Serviços Sociais, de Saúde (Centro 

de Dia, Colónias de Férias, Férias Radicais, entre outras); 

• Gestão e consequente responsabilidade pela confeção das refeições escolares nas sete escolas 

da Freguesia, servindo pequenos-almoços, almoços e lanches. 

 

As taxas dos mercados e os serviços 

sociais e de saúde foram a rubricas mais 

significativas das receitas próprias com 

um peso de 28,6% e 56,1%, 

respetivamente, refletindo o trabalho 

efetuado pela JFO na dinamização dos 

mercados e a elevada adesão dos nossos 

cidadãos aos serviços sociais e de saúde 

prestados pela JFO. As licenças, 

atestados e autenticações, e o IMI e 

rendimentos de propriedade 

representaram 8,7% e 7,1% das receitas 

próprias, respetivamente. 

 

A rubrica licenças, atestados e autenticações registou o montante de Euros 75.239,13 apresentando 

um decréscimo em relação ao ano anterior, apesar da Junta continuar no processo de cobrança pela 

ocupação do espaço público. 

 

A rubrica serviços de saúde, educação, 

transportes e desportivos cifrou-se em 

Euros 488.366,34 e apresenta aumento 

de 65,9% em relação ao ano anterior, 

resultante do aumento da adesão aos 

serviços de sociais e de saúde; devendo-

se essencialmente à evolução da receita 

dos serviços desportivos e culturais. 

 

A rubrica mercados registou o montante 

de Euros 244.971,45 correspondente a 

um aumento de 20,2% relacionado com 

8,65%

56,13%

28,16%

7,07%
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o aumento das taxas de ocupação dos mercados da Freguesia e com os processos de recuperação de 

dívidas de anos anteriores. 

 

7.1.2 Receitas de Capital 

As receitas de capital apresentaram em 2016 um montante total de Euros 711.829,84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Despesa 

As despesas orçamentais suportadas pela JFO no ano de 2016 ascenderam a Euros 7.436.531,42, sendo 

Euros 6.845.645,31 respeitante a despesas correntes e Euros 590.886,11 respeitante a despesas de 

capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos absolutos, em 2016, verificou-se um aumento da despesa total de Euros 861.287,46, mais 

13,1% relativamente ao ano anterior. 

 

 

 

 

 

Un: euros

Despesas Correntes 3 428 049     4 870 701     6 013 604     6 845 645     

Despesas de Capital 313 760        202 924        561 640        590 886        

Despesas Totais 3 741 809     5 073 625     6 575 244     7 436 531     
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O aumento da despesa total resultou do aumento das despesas com pessoal (mais 24,8%), aquisição de 

bens e serviços (mais 12,7%) e aquisição de bens de capital (mais 5,3%). 

 

O aumento dos custos nestas rubricas de despesas é justificado pelo crescimento significativo dos 

serviços prestados inerentes às competências da JFO resultantes da Reorganização Administrativa de 

Lisboa (Lei nº 56/12 de 8 de novembro) nomeadamente: 

• Contratação de 37 colaboradores em regime de tarefa ou avença para assegurar as 

competências da JFO; 

• Custos de gestão, conservação e manutenção dos equipamentos anteriormente sob a 

responsabilidade da CML. 

 

7.2.1 Despesas Correntes 

As despesas correntes, pela sua natureza, constituem as principais despesas de funcionamento da Junta 

de Freguesia. Em 2016, as despesas correntes apresentaram um valor total de Euros 6.845.645,31 

sendo as rubricas de despesa mais significativas, as despesas com pessoal com um peso de 44,9% e as 

aquisições de bens e serviços com um peso de 35%. As transferências correntes representaram 12% do 

total das despesas correntes e as outras despesas correntes cerca de 0,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1 Despesas com Pessoal 

As despesas com pessoal apresentaram um valor total de Euros 3.338.894,79 registando um aumento 

na ordem dos 24,8% relativamente ao exercício de 2015. 

 

 

 

 

 

 

48,77%

38,06%

12,99% ,18%

Estrutura das Despesas Correntes

Despesas com pessoal Aquisição de bens e serviços

Transferências correntes Outras despesas correntes

Un: euros

Despesas com Pessoal 451 457           1 827 909        2 675 509        3 338 895        

Total 451 457           1 827 909        2 675 509        3 338 895        

Designação / Anos 2013 2014 2016

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2015
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Este aumento resulta, essencialmente, da 

contratação de 1 colaborador para o 

quadro de pessoal da Junta de Freguesia 

de 37 colaboradores em regime de tarefa 

ou avença. 

 

As remunerações certas e permanentes 

foram a rubrica mais significativa desta 

despesa com um peso de 80,8%. 

 

 

 

7.2.1.2 Aquisição de Bens e Serviços 

Esta rubrica registou um montante 

de Euros 2.665.388,47 e um aumento 

na ordem dos 12,7% relativamente 

ao exercício de 2015, em 

consequência, das despesas 

relacionadas com as competências da 

Junta de Freguesia no âmbito da 

Reorganização Administrativa de 

Lisboa.  

 

As despesas com conservação de 

bens, encargos com as instalações e outros trabalhos especializados representaram em conjunto cerca 

de 47,9% das despesas com aquisição de bens e serviços. A despesa com limpeza e higiene representou 

aproximadamente 6,3%. De salientar que a aquisição das refeições confecionadas registaram um peso 

de 8,6% nas despesas com aquisição de bens e serviços. 
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A rubrica encargos com as instalações no montante de Euros 329.882,58 representa 14,6% das 

despesas com a aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica outros bens e materiais no montante de Euros 87.478,83 representa 3,4% das despesas com 

a aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica rendas e locações no montante de Euros 121.919,91 representa 4,7% das despesas com a 

aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica conservação de bens no montante de Euros 572.037,74 representa 22% das despesas com a 

aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica limpeza e higiene no montante de Euros 164.167,26 representa 6,3% das despesas com a 

aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica comunicações no montante de Euros 55.585,03 representa 2,1% das despesas com a 

aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica refeições confecionadas no montante de Euros 222.984,33 e representa 8,6% das despesas 

com a aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica estudos, pareceres, projetos e consultadoria no montante de Euros 109.429,35 e representa 

4,2% das despesas com a aquisição de bens e serviços. 

 

A rubrica outros trabalhos especializados no montante de Euros 296.898,14 e representa 11,4% das 

despesas com a aquisição de bens e serviços. 

 

7.2.1.3 Transferências Correntes 

As transferências correntes correspondem aos montantes atribuídos a associações, coletividades e a 

outros organismos ou entidades para financiamentos das suas despesas correntes. 
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As transferências correntes registaram um valor de Euros 888.913,96, apresentando uma diminuição na 

ordem dos 11,2%. As transferências correntes contemplam, nomeadamente: 

• Promoção e execução de 

projetos de intervenção 

comunitária (ação social, da 

cultura, da educação e do 

desporto); 

• Cooperação com instituições de 

solidariedade social; 

• Apoio a atividades culturais e 

desportivas. 

 

 

 

As transferências correntes para apoio a instituições sem fins lucrativos representam 91,6% das 

transferências correntes e o apoio a famílias com dificuldades económicas representa 8,4% das 

transferências correntes. 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.4 Outras Despesas Correntes 

As outras despesas correntes apresentaram um montante de Euros 12.448,09 e incluem despesas com 

serviços bancários e outras despesas. 

 

7.2.2 Despesas de Capital 

As despesas de capital apresentaram 

um montante de Euros 590.886,11 

representando um aumento de 5,3% 

face a 2015.  

 

As aquisições de bens de capital 

foram a rubrica mais significativa das 

despesas de capital com um peso de 

96,1%. 

As aquisições de bens de capital mais 

significativas em 2016 foram as 

91,62%

8,38%

Estrutura das Transferências Correntes e Subsídios 
Concedidos

Apoio a Instituições Famílias

Un: euros

Capítulos Valor %

Apoio a Instituições 814 405           91,62%

Famílias 74 509             8,38%

Total 888 913,96      100%
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relacionadas com as intervenções de construção, requalificação e renovação de infraestruturas e 

equipamentos (42,8%) e as relacionadas com a qualidade do espaço público (19%). 

 

As transferências de capital registaram um montante Euros 23.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Plano Plurianual de Investimento 

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI), espelha o investimento físico realizado pela JFO, organizado 

por objetivos, programas, projetos e ações, assinalando a respetiva fonte de financiamento e forma de 

realização. 

 

No quadro seguinte é apresentada a inscrição no orçamento do PPI em 2016 de Euros 1.432.728,16 e a 

respetiva execução. 

 

 

 

 

 

 

Salientamos as taxas de execução do investimento realizado na melhoria contínua dos serviços (86,6%) 

e na qualidade do espaço público da JFO (56,1%). 

  

6,52%

21,74%

6,52%
65,22%

Estrutura de Transferências de Capital

A.D.C.E.O.

Centro de Cultura e Desporto de Olivais Sul

Clube Marcial Zen Kwon

PSP - 2º Divisão dos Olivais

Un: euros

Previsão Execução
Grau 

de Execução

1 2 3 = 2/1

Melhoria Continua 38 900,00        33 704,57        86,64%

Qualidade do Espaço Público 188 184,00      105 644,59      56,14%

Construção, Requalificação e Renovação 886 955,41      241 628,94      27,24%

Desporto e Educação 181 488,75      57 244,06        31,54%

Outros 137 200,00      88 745,68        64,68%

TOTAL 1 432 728,16   526 967,84      36,78%

Capítulos

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
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7.4 Equilíbrio Orçamental 

O POCAL impõe o princípio do equilíbrio orçamental, cuja observância é obrigatória na elaboração, 

alteração e execução dos orçamentos (alínea e) do ponto 3.1.1, ou seja, o orçamento prevê os recursos 

necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às 

despesas correntes. Este princípio exige, assim, o equilíbrio formal – os recursos necessários para todas 

as despesas – e o equilíbrio corrente – as despesas correntes não poderão exceder as receitas 

correntes. 

 

A Junta de Freguesia de Olivais, respeitou em 2016 o princípio do equilíbrio formal e corrente da 

execução orçamental conforme demonstrado no quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

 

  

Un: euros

Corrente Total

Receitas* 7 488 625        8 208 940        

Despesas 6 845 645        7 436 531        

Saldo 642 979           772 408           

* Inclui  Sa ldo da  Gerência  Anterior

Equilíbrio Orçamental
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8. Situação Económico-Financeira 

A contabilidade patrimonial é um sistema de registo das operações que alteram a composição, 

quantitativa e/ou qualitativamente, do património da JFO, definido como o conjunto de todos os seus 

bens, direitos e obrigações, e os custos e proveitos gerados pela atividade desenvolvida. 

 

8.1 Análise do Balanço 

O Balanço carateriza a situação patrimonial da Junta de Freguesia, através dos agregados patrimoniais: 

Ativo, Passivo e Fundos Próprios. 

 

8.1.1 Estrutura e Evolução dos Ativos 

A JFO, a 31 de dezembro de 2016, apresentou um Ativo Líquido de 2.69 milhões de euros 

correspondendo a um aumento de 2,20% relativamente ao ano transato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.1 Imobilizado 

O imobilizado tem um peso de 60% no Ativo Líquido, tendo registado, face a 2015, um crescimento de 

26,1%. Os Bens de Domínio Público e as Imobilizações Corpóreas representam 52,5% e 47,5% no total 

do Imobilizado respetivamente. 
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8.1.1.2 Dívidas de Terceiros 

As Dívidas de Terceiros equivalem ao conjunto de direitos da JFO face a terceiros, que, em 2016, 

correspondeu a 139 mil euros, correspondendo a um crescimento de 20,4% face a 2015 e 

representando 5,2% do Ativo Líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.3 Outros Ativos 

As Existências registadas em 31 de dezembro de 2016 foram de aproximadamente 55 mil euros, 

apresentando um decréscimo em cerca de 58,6 % face ao ano transato, tendo contribuído para o efeito 

a diminuição das necessidades de stock. 

 

As disponibilidades saldaram-se em cerca 879 mil euros, sendo constituídas basicamente por depósitos 

em instituições financeiras. 

 

8.1.2 Estrutura e Evolução dos Passivos 

A 31 de dezembro de 2016, a JFO apresenta um Passivo de 339 mil euros, continuando, tal como o 

verificado no ano transato e observável no gráfico seguinte, a decrescer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un: euros

Clientes c/c -                   -                   2 377               13 715             

Contribuintes c/c -                   22 416             62 836             73 315             

Utentes c/c 11 351             21 018             24 871             34 354             

Estado e outros entes públicos 20 182             20 840             25 091             13 520             

Outros devedores 11 646             11 646             -                   3 777               

Total 43 179             75 920             115 176           138 681           
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8.1.2.1 Dívidas a Terceiros 

As dívidas a terceiros correspondem ao conjunto das obrigações da JFO face a terceiros, que a 31 de 

dezembro de 2016, tal como observável na tabela seguinte, totalizaram cerca de 108 mil euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2 Acréscimos de Custos 

Os acréscimos de custos, registados a 31 de dezembro de 2016, totalizaram cerca de 230 mil euros e 

referem-se à especialização de férias e subsídio de férias dos colaboradores da JFO. 

 

8.1.3 Fundos Próprios 

Os Fundos Próprios da JFO, a 31 de dezembro 

de 2016, registaram um saldo de 2,35 

milhões de euros, representando um 

aumento de 2,54% face a 2015. 

 

A variação dos Fundos Próprios da JFO 

resultou dos resultados líquidos verificados. 

 

 

 

O património e os resultados transitados representam 43,9% e 49,9% dos Fundos Próprios 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un: euros

Credores pela execução do orçamento -                   29                    1 751               1 784               

Fornecedores de imobilizado c/c 1 151               1 151               1 088               -                   

Estado e outros entes públicos 91 010             96 227             101 340           104 331           

Outros credores 14 997             33 588             1 752               2 302               

Total 107 158           130 995           105 931           108 417           

2016

DÍVIDAS A TERCEIROS

Designação / Anos 2013 2014 2015
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Un: euros

Património 1 031 155        1 031 155        1 031 155        1 031 155        

Reservas 67 188             67 188             87 572             87 572             

Resultados transitados 915 588           963 811           1 351 117        1 172 514        

Resultado líquido do exercício 48 222             407 691           (178 603)          58 228             

Total 2 062 153        2 469 844        2 291 241        2 349 469        

2016

FUNDOS PRÓPRIOS

Designação / Anos 2013 2014 2015
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8.2 Análise da Demonstração de Resultados por Natureza 

A análise da Demonstração dos Resultados por natureza tem por objetivo avaliar o resultado do 

exercício, designadamente, a evolução dos custos e proveitos que o geraram. 

 

8.2.1 Resultados Operacionais 

A JFO apresentou, em 2016, resultados operacionais positivos que atingiram 88 mil euros, devido 

essencialmente ao aumento das transferências e subsídios obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.1 Proveitos Operacionais 

Os proveitos operacionais gerados no ano de 

2016 pela JFO totalizaram o montante de 7.23 

milhões de euros, revelando um aumento de 

1,23 milhões face a 2015 devido à 

continuação da cobrança pela JFO das taxas 

de ocupação da via pública e do aumento da 

ocupação dos mercados da Freguesia. 
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Proveitos Operacionais

Impostos e taxas Transferências e subsídios obtidos Proveitos Operacionais

Un: euros

Impostos e taxas 398 624           565 524           709 853           636 979           

Proveitos Suplementares 217 804           

Transferências e subsídios obtidos 3 099 740        4 892 965        5 257 079        6 374 940        

Proveitos Operacionais 3 498 365        5 458 489        5 966 933        7 229 723        

2016

PROVEITOS OPERACIONAIS

Designação / Anos 2013 2014 2015
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8.2.1.2 Custos Operacionais 

Os custos operacionais JFO perfizeram, em 2016, o total de 7,14 milhões de euros. O aumento 

verificado face a 2015, conforme observável nos gráficos seguintes, resultou do aumento dos 

fornecimentos e serviços externos, dos custos suportados com o pessoal e das amortizações e 

depreciações do exercício  
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8.2.2 Resultados Líquidos 

A junção dos resultados operacionais, resultados financeiros e resultados extraordinários, originou um 

resultado líquido positivo de 58 mil euros em 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela seguinte discrimina as rubricas que contribuíram para o aumento da receita e despesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un: euros

Resultados Operacionais 66 720             362 213           (176 167)          88 149             

Resultados Financeiros (3 988)              12 137             (1 148)              (8 010)              

Resultados Extraordinários (14 510)            33 341             (1 289)              (21 912)            

Resultados Líquidos 48 222             407 691           (178 603)          58 228             

2016

RESULTADOS LÍQUIDOS

Designação / Anos 2013 2014 2015
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Un: euros

Impostos e taxas (72 874,40)       

Transferências e subsídios obtidos 1 117 861,01   

Total de Acréscimo de Receita 1 044 986,61   

Fornecimentos e serviços externos 381 511,68      

Custos com o pessoal 637 814,38      

Amortizações do Exercício 10 789,78        

Transf / Subsídios e Prestações Sociais (112 103,84)     

Outros Custos Operacionais 80 462,45        

Total de Acréscimo de Despesa 998 474,45      

PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS

Var. 2015 / 

2016
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8.3 Análise dos Fluxos de Caixa 

O mapa de fluxos de caixa permite aferir a ligação entre a contabilidade orçamental (baseada nos fluxos 

de caixa) e a contabilidade patrimonial (baseada no princípio da especialização), nomeadamente: 

• os saldos iniciais e finais de disponibilidades com ligação ao orçamento pelo saldo de execução 

orçamental; 

• os recebimentos e pagamentos respeitantes à execução orçamental, segmentando-a em 

corrente e capital; 

• os saldos de gerência quando à sua origem: execução orçamental e ou operações de 

tesouraria. 

 

O saldo de gerência anterior em 1,1 milhão de euros teve origem na execução orçamental de 2015 no 

montante de 1 milhão de euros e em operações de tesouraria no montante de 103 mil euros. No 

exercício de 2016, as receitas arrecadas e cobradas totalizaram 7,2 milhões de euros e as despesas 

pagas ascenderam a 7,43 milhões de euros. O saldo da execução orçamental para a gerência seguinte é 

de 775 milhões de euros. 

 

O saldo das operações de tesouraria no início do ano foi de 103 mil euros, sendo que as cobranças 

realizadas ao longo do ano totalizaram 1,37 milhões de euros. Relativamente aos pagamentos 

realizados em 2016, verificamos o montante total de 1,37 milhões de euros , pelo que o saldo de e para 

terceiros a transitar para o ano seguinte é de 107 mil euros. 

 

  

Un: euros

Saldo da gerência anterior 1 102 739,19   Despesas orçamentais 7 434 095,95   

Execução orçamental 999 647,07       Correntes 6 843 209,84   

Operações de tesouraria 103 092,12       Capitais 590 886,11      

Receitas orçamentais 7 209 292,71   Operações de tesouraria 1 369 283,38   

Correntes 6 488 977,67    Saldo da gerência seguinte 881 377,03      

Capitais 711 830            Execução orçamental 774 843,83      

Outras receitas 8 485,20           Operações de tesouraria 106 533,20      

Operações de tesouraria 1 372 724,46   

TOTAL 9 684 756,36   TOTAL 9 684 756,36   

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

MAPA RESUMO DE FLUXOS DE CAIXA DE 2016
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9. Indicadores e Rácios 

Os pontos seguintes traduzem a atividade da Junta de Freguesia de Olivais em 2016 e a evolução no 

quadriénio 2013-2016 através de um conjunto de indicadores referentes ao cumprimento de equilíbrios 

legalmente estabelecidos, bem como rácios sobre recursos humanos e financeiros da Junta de 

Freguesia. 

 

9.1 Limites e Equilíbrios Legais 

 

A execução orçamental cumpre a regra do equilíbrio orçamental estabelecida no artigo 40.º da Lei n.º 

73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais). O 

saldo da receita e despesa total foi positivo em cerca de 772 mil euros. O saldo corrente (receita 

corrente incluindo o saldo de gerência do ano anterior – despesa corrente) foi positivo em cerca de 643 

mil euros, permitindo financiar as despesas de capitais em 2016. A receita corrente excluindo o saldo 

de gerência do ano anterior assegurou a cobertura de 94,8% da despesa corrente. 

 

O limite da dívida total é substancialmente inferior ao limite estabelecido no artigo 52.º da Lei 

n.º73/2013 de 3 de setembro. 

 

Os custos com pessoal do quadro e fora do quadro, não excederam, os limites de 60% e 25%, 

respetivamente, as receitas correntes do ano anterior. 

 

O prazo médio de pagamentos, estimado pelo valor da dívida de curto prazo a fornecedores, em 

relação com a aquisição de bens e serviços foi, em 2016, de 0,2 dias. Para além da diminuição em 50% 

relativamente ao ano transato, foi cumprindo os objetivos do Programa Pagar a Tempo e Horas 

(Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008 de 14 de fevereiro) e a Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012 e Decreto – Lei n.º 127/2012).  

 

A JFO procede à comunicação prevista no Decreto-Lei n.º 65-A/2011 de 17 de maio à DGAL, referente 

ao valor global das dívidas certas, líquidas e exigíveis que permaneçam por pagar após 90 dias, sobre a 

data convencionada para o pagamento da fatura. 

 

Rácios / Anos 2013 2014 2015 2016

Receita total / Despesa total % 93,4% 107,9% 115,2% 110,4%

Receita Corrente / Despesa corrente % 93,6% 112,4% 98,5% 94,8%

Passivo / Receita total (n-1) % 3,7% 6,5% 5,7% 4,7%

Dívidas Fornecedores / Receita total (n-1) % 0,4% 0,1% 0,2% 0,0%

Limite da Dívida total Índice 0,01 0,06 0,05 0,04

Custos com Pessoal do Quadro / Receitas Correntes (n-1) % 14,6% 55,9% 38,3% 37,5%

Custos com Pessoal fora do Quadro / Receitas Correntes (n-1) % 0,7% 1,0% 10,5% 18,9%

Prazo Médio de Pagamentos dias 0,1 0,1 0,4 0,2
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9.2 Indicadores Orçamentais 

 

Os impostos e taxas cobrados por habitante, não considerando as taxas referentes a mercados e à 

ocupação da via pública, apresentaram um amento de 84,6% face 2015. 

 

As transferências correntes por habitante registaram um aumento de 6,9% em relação a 2015 e a 

cobertura da despesa total pelas transferências correntes foi de 75,6% (decréscimo de 5,5% face a 

2015). 

 

A receita total apresentou um crescimento de 21,6% em 2016 (8,4% em 2015) face ao aumento da 

despesa de 13,1% (29,6% em 2015). 

 

As despesas correntes por habitante cresceram 13,8% em 2016 correspondentes a 202,53 euros por 

habitante. 

 

9.3 Indicadores Financeiros e Estrutura de Ativos 

Os indicadores financeiros são uma ferramenta fundamental na análise da situação e evolução das 

Contas da Junta de Freguesia, ao medirem a rentabilidade, a solvabilidade, a liquidez e o financiamento. 

 

A estrutura do ativo caraterizou-se pelo aumento da predominância do Imobilizado face ao ativo 

circulante. 

 

Os rácios de Liquidez Geral e Liquidez Imediata registaram uma diminuição no quadriénio em análise, 

contudo, continuam substancialmente superiores ao passivo de curto prazo. 

Rácios / Anos 2013 2014 2015 2016

Impostos e Taxas / População euros 11,74 12,57 10,02 18,50

Transferências Correntes / População euros 83,22 144,68 155,59 166,30

Aquisições de Bens e Serviços / População euros 12,11 26,25 68,40 77,04

Investimento / População euros 9,29 5,52 15,96 15,60

Despesas Correntes / População euros 101,46 144,15 177,98 202,53

Receita Total / Receita Total (n-1) % 24,5% 34,7% 8,4% 21,6%

Despesa Total / Despesa Total (n-1) % 48,8% 35,6% 29,6% 13,1%

Transferências Correntes / Despesa Total % 75,1% 96,4% 80,0% 75,6%

Rácios / Anos 2013 2014 2015 2016

Estrutura do Ativo % 54,3% 51,4% 94,7% 150,3%

Liquidez Geral % 1105,5% 523,5% 397,9% 316,7%

Liquidez Imediata % 1048,0% 488,6% 324,9% 259,5%

Solvabilidade % 1605,6% 692,6% 675,1% 693,7%

Autonomia Financeira % 94,1% 87,4% 87,1% 87,4%

Cobertura por Capitais Permanentes % 267,5% 257,3% 179,2% 145,7%

Reforço do Património % 47,1% 36,5% 39,2% 38,4%

Equilíbrio Operacional % 101,9% 107,1% 97,1% 107,1%

Rentabilidade Operacional % 1,4% 7,5% -3,0% -3,3%
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A solvabilidade revela aumento em 2016 face a 2015, no entanto, pelo que os Fundos Próprios em 2016 

confirmam a independência da JFO em relação aos seus credores. 

 

A autonomia financeira manteve-se praticamente inalterada em 2016 face ao ano transato, realçando a 

reduzida dependência da JFO face a financiamento de terceiros, constituído por dívidas a fornecedores 

e outros credores e por saldos a favor do Estado e outros entes públicos. 

 

A estrutura financeira da Junta de Freguesia é equilibrada conforme demonstra a cobertura de 

imobilizado por capitais permanentes de 145,7%. 

 

O rácio reforço do património registou um decréscimo em 2016 assegurando a cobertura de 38,4% do 

ativo líquido. 

 

O equilíbrio operacional da Junta de Freguesia registou um aumento de 10,3% em 2016 face a 2015, 

sendo os proveitos operacionais inferiores em 1,2% aos custos operacionais. 

 

O rácio da rentabilidade operacional foi negativo em 2016. 

 

9.4 Recursos Humanos 

 

 

Os custos com pessoal por colaborador do quadro e os custos com pessoal do quadro por habitante da 

JFO aumentaram em 2016 aproximadamente 5,8% face a 2015. 

 

Os custos com pessoal por colaborador fora do quadro da JFO (em regime de tarefa ou avença) 

aumentaram de 17,09 euros para 33,10 euros, devido à contratação de 37 colaboradores em 2016 de 

modo a assegurar as competências delegadas pela Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei nº 

56/12 de 8 de novembro). 

 

O número de colaboradores do quadro da JFO por 1.000 habitantes registou um crescimento de 3,40 

em 2015 para 3,43 em 2016. 

  

Rácios / Anos 2013 2014 2015 2016

Colaboradores / Colaboradores (n-1) % 17,6% 455,0% 3,6% 0,9%

Custos com Pessoal do Quadro / Colaboradores euros 21 578,63 16 165,85 18 244,62 19 141,22

Custos com Pessoal do Quadro/ População euros 12,77 53,11 62,10 65,72

Custos com Pessoal Fora do Quadro / População euros 0,59 0,99 17,09 33,10

Colaboradores / População (1000 habitantes) Índice 0,59 3,29 3,40 3,43
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10. Factos Relevantes verificados após o Encerramento do Exercício 

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas 

do exercício. 

 

11. Proposta de Aplicação de Resultados 

Em 2016, os Resultados Líquidos do Exercício da Junta de Freguesia de Olivais foram de Euros 58.227,77 

(cinquenta e oito mil, duzentos e vinte e sete euros e setenta e sete cêntimos), propondo-se a sua 

aplicação, de Euros 55.194,61 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e quatro euros e sessenta e um 

cêntimos) em Resultados Transitados e Euros 3.033,16 (três mil e trinta e três euros e dezasseis 

cêntimos) em Reservas Legais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un: euros

Reservas Legais 3 033,16          

Resultados Transitados 55 194,61        

Resultados Líquidos do Exercícios 58 227,77        

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

Conta 2016
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12. Anexos – Documentos de Prestação de Contas 
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12.1 Balanço 
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12.2 Demonstração dos Resultados 
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12.3 Plano Plurianual de Investimentos 
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12.4 Orçamento (Resumo) 
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12.5 Orçamento 
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12.6 Controlo Orçamental da Despesa 
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12.7 Controlo Orçamental da Receita 
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12.8 Execução do Plano Plurianual de Investimento 
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12.9 Fluxos de Caixa 
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12.10 Contas de Ordem 
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12.11 Operações de Tesouraria 
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12.12 Notas ao Balanço e à Demonstração dos Resultados e Notas sobre o Processo Orçamental e 
Respetiva Execução 
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12.13 Modificações do Orçamento - Receita 
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12.14 Modificações do Orçamento - Despesa 
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12.15 Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos 
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12.16 Contratação Administrativa – Situação dos Contratos 
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12.17 Transferências Correntes - Despesa 
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12.18 Transferências de Capital - Despesa 
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12.19 Subsídios Concedidos 
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12.20 Transferências Correntes - Receita 
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12.21 Transferências de Capital - Receita 
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12.22 Subsídios Obtidos 
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12.23 Ativos de Rendimento Fixo 
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12.24 Ativos de Rendimento Variável 

Não aplicável. 
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12.25 Empréstimos 
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12.26 Outras Dívidas a Terceiros 
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13. Anexos – Outros Documentos 
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13.1 Guia de Remessa 
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13.2 Ata da Reunião em que foi Discutida e Votada a Conta de Gerência 
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13.3 Norma de Controlo Interno 
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13.4 Resumo Diário de Tesouraria 
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13.5 Síntese das Reconciliações Bancárias 
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13.6 Mapas de Fundo de Maneio 
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13.7 Relação dos Emolumentos Notariais e Custas de Execuções Fiscais 

Não aplicável. 
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13.8 Relação de Acumulação de Funções 
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13.9 Relação Nominal de Responsáveis 
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13.10 Certidões de Receita 
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13.11 Certidões de Saldos – Entidades Bancárias 
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13.12 Certidões de Inexistência de Dívidas 
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14. Glossário de Termos 

AECs Atividades de Enriquecimento Curricular 

AML Área Metropolitana de Lisboa 

BCE Banco Central Europeu 

CAF Componente de Apoio à Família 

CIBE Cadastro e inventário dos bens do Estado 

CCP Código dos Contratos Públicos 

CML Câmara Municipal de Lisboa 

DACE Divisão de Apoio ao Cidadão e Economia 

DASEC Divisão de Ação Social, Educação e Cidadania 

DAU Divisão de Ambiente Urbano 

DCP Documentos de Prestação de Contas 

DGAL Direção Geral das Autarquias Locais 

DGO Direção Geral do Orçamento 

DOAFRH Divisão de Organização, Administração, Finanças e Recursos Humanos 

FBCF Formação Bruta de Capital Fixo 

FFF Fundo de Financiamento das Freguesias 

FSE Fornecimentos e Serviços Externos 

GDPE Gabinete Desenvolvimento Projetos e Empreendedorismo 

GEPE Grupo de Entreajuda para a Procura de Emprego 

GIP Gabinete de Inserção Profissional 

IHPC Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IVA Imposto sobre o Valor Acrescentado 

JFO Junta de Freguesia de Olivais 

MF Ministério das Finanças 

OE Orçamento de Estado 

PBG Princípios de Bom Governo 

PIB Produto Interno Bruto 

POCAL Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

POE Proposta de Orçamento de Estado 

PPI Plano Plurianual de Investimentos 

RCM Resolução do Conselho de Ministros 

RGTAL Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais  

RFAL Regime Financeiro das Autarquias Locais e das entidades intermunicipais 

 


