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Loja Social
dos Olivais

Comer melhor

Um espaço onde pode contribuir para ajudar os que mais
precisam.

05 para viver melhor

Para Incentivar os mais pequenos a ter uma alimentação
mais saudável, as sete escolas dos Olivais, têm as suas
próprias hortas escolares.

Biblioteca

05 dos Olivais

Um espaço aprazível onde pode ler e viajar sem sair do seu
lugar.

Biblioteca
dos Olivais > PÁG. 05

Gabinete de Inserção
Proﬁssional (GIP) > PÁG. 04

Estacionamento regulado
no Bairro da Encarnação > PÁG. 03
Casa da cultura
de Olivais > PÁG. 04

Competências
na Higiene Urbana

Reunião Junta de Freguesia
com intervenção do Público

> PÁG. 06

A próxima reunião da JFO com intervenção
do público terá lugar a 22 de Fevereiro
pelas 19h00, mediante inscrição prévia
(até 48 horas de antecedência).

EXECUTIVO:
Rute Soﬁa Florêncio Lima

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
Pelouros: Dinamização e Recursos,
Planeamento e Ambiente Urbano
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Duarte Albuquerque Carreira

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

Anabela Pereira da Silva

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

Segunda
a sexta
09h às 17h

José Ricardo Silva

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

Quintas
09h às 19h

Ana Catarina de Jesus Crista

Pelouros: Cultura, Economia local e
Licenciamento
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Fernando Amadeu ALves Pinto
Pelouros: Intervenção Social

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

Cátia Patrícia Pinto Rosas

Pelouros: Igualdade e Políticas de
Sustentabilidade,
Atendimento por marcação prévia.
E-mail: catia.rosas@jf-olivais.pt

horário de atendimento
na Junta de Freguesia

Sábados 09h00/13h nos mercados da Encarnação Norte e Olivais Sul Célula E. | Consultar: www.jf-olivais .pt
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Estacionamento regulado
no Bairro da Encarnação
em vigor a partir de março.
No ﬁnal do mês de janeiro começaram as obras
para melhorar o Bairro da Encarnação. A primeira
de várias medidas para melhorar o bairro já está
concluída. As Ruas dos Eucaliptos e Portela,
passaram a ter sentido único.
Durante as próximas semanas serão implementadas
medidas de reordenamento do estacionamento,
melhoria dos acessos pedonais e criação de VIA 30 mais
BCI ( via partilhada por carros e bicicletas) bem como
os trabalhos de pintura , colocação de sinalização
vertical e instalação de parquímetros. Em curso está a
segunda medida com o reordenamento do estacionamento e melhoria dos acessos pedonais através da
marcação de lugares de estacionamento e passadeiras
na Rua dos Eucaliptos.
Uma zona assolada com a falta de estacionamento
ordenado, onde é costume ver os carros em cima do
passeio diﬁcultando, também, o deslocamento de
peões colocando a sua integridade física em risco ao
terem que transitar na estrada.
Esta medida pretende aumentar a segurança dos
peões e delimitar lugares de estacio-namento para
haver um maior aproveitamento em termos de espaço.

Na reunião, a autarca explicou que, apesar de sempre
ter defendido que a EMEL só entraria nos Olivais se
esse fosse o desejo expresso dos Olivalenses, o
momento atual assim o exige, em virtude das “transformações signiﬁcativas” que ocorreram entretanto:
“A agravar o facto de nunca se ter feito uma
intervenção, temos o problema do estacionamento
abusivo no bairro, por via da proximidade com o
Aeroporto e a sua boca de Metro. Os trabalhadores do
Aeroporto, passageiros e turistas, mas também
pessoas que deixam aqui o carro para irem para
outras zonas da cidade, ou para apanhar o comboio
na Gare do Oriente, recorrem ao Bairro da Encarnação, nomeadamente às ruas limítrofes, para
estacionar as suas viaturas, muitas vezes por longos
períodos de tempo”, lamenta a Presidente. “Transformámo-nos numa ilha e somos neste momento o
parque de estacionamento dissuasor na cidade,
totalmente gratuito”, apontava ainda no seu discurso.
“Efetivamente, precisamos de preservar a
serenidade e tranquilidade da vida dos
nossos cidadãos, que infelizmente deixou

de existir. Um bairro residencial transformou-se numa selvajaria rodoviária, até
ocupada por empresas de aluguer e venda
de automóveis e serviços de transfer de
passageiros.
A pedido dos moradores e porque a nossa freguesia não se pode transformar no grande parque de
estacionamento livre e a céu aberto da cidade e
aeroporto de Lisboa, terá início a partir de março a
organização e ordenamento no Bairro da Encarnação, com as ruas interiores reservadas para os
residentes. A pensar nos que vivem, trabalham ou
usufruem do comércio local do Olivais.”
“A junta de Freguesia, a Câmara Municipal e a EMEL,
em conjunto com os moradores, têm acompanhado
os trabalhos para avaliar, dia a dia, rua a rua, a
evolução do estacionamento tarifário nos Olivais.
“Acima de tudo, queremos garantir a melhor
qualidade de vida e bem-estar a quem reside,
estuda, ou trabalha na Freguesia”. Refere Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais.

Durante as próximas semanas a ação vai-se estender
à Rua da Portela, Alameda da Encarnação e Rua dos
Logistas, passando assim para a última etapa.
A Presidente Rute Lima, anunciou em maio de 2017
que haveria estacionamento regulado em algumas
das artérias da Encarnação, no âmbito da reunião
descentralizada da Câmara que teve lugar na
freguesia do Parque das Nações e onde foram
auscultados os munícipes das duas freguesias.
notícias
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DO SEU CÃO

Gabinete de Inserção Proﬁssional (GIP)

renovado por mais três anos.

O GIP Olivais, ao abrigo do contrato de objetivos protocolado entre a Junta de Freguesia
de Olivais e o Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional, e em estreita colaboração
com o Centro de Emprego nas Picoas, prevê continuar a prestar apoio a jovens e

adultos desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado
de trabalho, realizando as Sessões Coletivas de Carácter Informativo, para divulgação

das medidas de emprego, as Sessões de Técnicas de Procura de Emprego, e os Atendimentos Individuais de encaminhamento para procura de emprego e formação proﬁssional, para esclarecimentos presenciais e elaboração de currículos académicos e
proﬁssionais.
A funcionar nas instalações do Espaço da Juventude dos Olivais, estas atividades têm
vindo a ser desenvolvidas desde a abertura do GIP Olivais em Setembro de 2015 até à
presente data, atividades que ir-se-ão manter após a aprovação da contratualização do
Gabinete de Inserção Proﬁssional afeto à Freguesia de Olivais para o triénio 2019-2021.

Casa da Cultura dos Olivais um espaço a visitar
A Casa da Cultura da Junta de Freguesia de Olivais, situada em pleno centro histórico
da freguesia, é um espaço exclusivamente dedicado a atividades culturais.
Instalada num edifício antigo e restruturado, o espaço é composto por três salas (sala de
exposições, sala de workshops e sala multiusos), dois agradáveis pátios e um pequeno
terraço.
A programação da Casa da Cultura procura ser eclética; da pintura à música, passando pela
literatura e pelo teatro.Uma programação que varia mensalmente e incluí atividades tanto
para o público infantil como para jovens e adultos.
Conferências, tertúlias, exposições de arte, apresentação de livros, workshops, são atividades frequentes neste espaço. A Casa da Cultura procura aﬁrmar-se como um polo cultural
relevante na Freguesia de Olivais, com uma programação variada, acessível e de qualidade.
Em 2018 recebeu 47 eventos e cerca de 1600 visitantes.
Poderá consultar a programação da Casa da Cultura no facebook ,site da Junta de Freguesia
de Olivais e no Jornal Olivais. É possível também receber a agenda e os cartazes dos eventos
diretamente no seu email, bastando para isso contatar a Casa da Cultura, solicitando-o.
Poderá também enviar a sua proposta de exposição, apresentação de livro, workshop ou
outra atividade para o email cultura@jf-olivais.pt

Loja Social dos Olivais
A Loja Social dos Olivais, tem como principais objetivos, contribuir e
promover, a eﬁcácia da resposta social para uma melhoria das condições
de vida dos cidadãos mais vulneráveis da freguesia.
Suprir as necessidades imediatas dos cidadãos, fomentar a rede de parceria interinstitucional, contribuir para atenuar os efeitos de pobreza e exclusão social na
freguesia. Se quiser dar o seu contributo, com roupa; bens alimentares; e ajudar a
melhorar a vida de um familiar, um amigo, um vizinho, pode fazê-lo diretamente na
Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais ou nos pontos de entrega espalhados
pela freguesia.
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Comer melhor para melhor viver
A educação alimentar é fundamental para a promoção
de hábitos alimentares, estilos de vida saudáveis e
pode ter resultados extremamente positivos, em
especial quando desenvolvida com grupos etários
mais jovens, no sentido da modelação e da capacitação para escolhas alimentares saudáveis.
A alimentação tem consequências diretas na saúde
global das crianças. As escolas enquanto espaços
educativos e promotores de saúde, devem criar
cenários valorizadores de uma alimentação

saudável, não só através dos conteúdos curriculares, mas também através da oferta alimentar em
meio escolar, para que as crianças e adolescentes,
sejam progressivamente capacitados a fazer escolhas saudáveis.

Para incentivar os mais pequenos a ter
uma alimentação saudável, as sete escolas dos Olivais, têm as suas próprias
hortas escolares. Um projeto que conta já com
alguns anos ,sempre em desenvolvimento, direcio-

nado para a educação ambiental que é um tema
importante a ser abordado pelas crianças, explorando a sua relação com a natureza e os impactos
que suas ações podem causar no sentido ecológico.
É aqui que o projeto de horta escolar se insere,
aproximando as crianças da realidade, fazendo
com que estas criem hábitos sustentáveis e
ecologicamente corretos. A integração deste projeto das refeições diárias servidas pelos refeitórios
escolares a 1700 crianças, ensina cada vez mais que
as frutas e legumes não “nascem no supermercado.

Biblioteca dos Olivais
A Biblioteca Dos Olivais é um espaço
aprazível onde pode ler e viajar sem sair
do seu lugar.
Com mais de 30 mil livros, jornais, revistas e uma
Bedeteca com mais de 1000 volumes,pode
cultivar-se sem gastar dinheiro. Os amantes de BD
encontram muitos motivos para visitar a Biblioteca
dos Olivais, onde está a Beteca de Lisboa.
A funcionar desde 1996, este espaço conta com três
salas recheadas de livros que fazem as delícias de
miúdos e graúdos. Tem aos seu dispor títulos
variados como revistas portuguesas dos anos 30,
inúmeras revistas estrangeiras, livros de ﬁcção e
muitas outras curiosidades que incluem ainda CDs
com música tocada por autores de BD.
Outra das atrações do espaço é o bookcrossing, a
troca livre e gratuita de livros que por ali se podem
deixar e levar para casa.
A Biblioteca dos Olivais estende-se por um jardim
com pufs, esplanada e um quiosque onde pode
tomar o seu café ou uma refeição ,ligeira acompanhada de música ambiente e acesso gratuito à
internet, ao mesmo tempo que desfruta da sua
leitura.
notícias
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competências na

HIGIENE URBANA
CIDADÃO

RECOLHA E TRANSPORTE
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E
INDIFERENCIADOS

ELIMINAÇÃO
DE ERVAS
NO PASSEIO

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS
PRODUZIDOS E DEPÓSITO NOS
LOCAIS MAIS INDICADOS
RECOLHA DE MONOS,
ENTULHO E VEÍCULOS
ABANDONADOS
LIGUE 808 203 232

LIMPEZA
DE SARJETAS
E SUMIDOUROS

VARREDURA E
LAVAGEM DE RUA E
ESPAÇOS PÚBLICOS

DESPEJO E
LIMPEZA DE
PAPELEIRAS

CIDADÃO
DEVE APANHAR
OS DEJETOS
DO SEU CÃO

COMPETÊNCIAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS
TELF.: 21 854 06 90 | SOS CALÇADA: 914 828 97 782
CORREIO ELETRÓNICO: GERAL@JFOLIVAIS.PT
6
6
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C Â M A R A M U N I C I PA L

COMPETÊNCIAS CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
TELF.: 808 20 32 32 | 218 17 05 52
PORTAL: HTTPS://NAMINHARUALX.CM-LISBOA.PT/

Ambiente

URBANO

105
Ocorrências

47

Executadas

Janeiro 2019

HIGIENE
URBANA
759

varreduras

ESPAÇO
PÚBLICO
31
8

13

calcetamentos
manutenção de equipamentos
públicos
manutenção de equipamentos
coletivos

ESPAÇOS
VERDES
304.885,70 m2

Executámos o corte e limpeza de uma
área de 304.885,70 m2 de espaços verdes

3
110

abate de árvores
poda de árvores

em detalhe
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01
MARÇO

Festa de Carnaval
Espaço Comunitário Bensaúde
15h30

02
MARÇO

Apresentação Revista Literária

EXCÊNTRICA

Casa da Cultura dos Olivais
17h00

09

Exposição
INOCÊNCIAS

14

Workshop Iniciação
Dança AFRO-JAZZ

MARÇO

MARÇO

agenda

Casa da Cultura dos Olivais
16h30

Casa da Cultura
15h30 > 17h30

Formador: David J. Amado
Inscrições: +12 anos | 5€
cultura@jf-olivais.pt

da freguesia
23
MARÇO

Narrativa
em Tons Diversos

Casa da Cultura dos Olivais
23 Março > 15h3 | 30 Março > 17h00

Narrativa em Tons Diversos
Tertúlias em redor do livro de contos do Lado
Contrário e da relação da pintura com a
literatura

30
MARÇO

Música para crianças

Brincadeiras Sonoras
Casa da Cultura dos Olivais
11h30

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

