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GRANDE ENTREVISTA

Presidente
Rute Lima
A Presidente Rute Lima faz um
balanço do trabalho
desenvolvido pela autarquia que
lidera. A resposta pronta, eficaz
e abrangente à emergência de
saúde e social provocada pela
Pandemia, as intervenções de
qualificação do espaço público
que já estão em execução e as
que estão para começar em breve
e os desafios diários de

Rui Elias

manutenção que implica a
gestão do território que, nas suas
palavras, é o “verdadeiro

jardim da cidade de
Lisboa“. Para terminar com um

desejo, “queremos muito que
chegue o momento de
podermos retomar todas as
ações e projetos que, pelos
tempos que vivemos, tiveram
de ficar para trás.”
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Após um difícil ano
de 2020, que primeiro
balanço faz do início
de 2021?

para nos recentrarmos naquilo que é o
nosso compromisso com os olivalenses a
todos os níveis que passem à margem da
emergência Covid.

O ano de 2020 caraterizou-se
precisamente por nos ter obrigado a não
fazer planos, o que é algo curioso para
uma sociedade habituada a planear o dia
de amanhã, as férias ou o ano seguinte.
Fomos obrigados a não conseguir planear
um fim de semana, atividades, programas,
etc. Isso, de facto, levou-nos a pensar de
uma maneira diferente e a focar as nossas
prioridades em tudo o que é emergência
ou imprevisto. Fomos obrigados a gerir o
dia a dia e a trabalhar com base no que
está a acontecer, o que levou a outro
fenómeno não surpreendente que foi o
termos atrasado uma série de
investimentos e projetos que já tinham a
sua conclusão prevista para finais de 2020,
sendo que não houve tempo para serem
implementados por via dos
confinamentos sucessivos e do regime de
teletrabalho a que fomos todos obrigados.
A Junta de Freguesia de Olivais (JFO) tem
uma casa muito grande, com algumas
centenas de funcionários, e, com exceção
dos que trabalham na linha da frente,
todos os técnicos e trabalhadores
administrativos passaram para um regime
de teletrabalho que, na prática, acabou
por constranger um pouco o desenrolar
das nossas ações previstas. Portanto, 2021
está a ser um ano de voltar a pôr o carro
na autoestrada em termos de
cumprimento de algumas promessas
eleitorais e de implementação de alguns
investimentos que ficaram parados,
nomeadamente ao nível do espaço
público, com grandes obras de
conservação e requalificação. É um ano

A Presidente referiu
diversas intervenções
no espaço público.
Neste momento, quais são
as prioridades?
As intervenções foram planeadas de forma
cirúrgica. Olivais é uma Freguesia pensada
onde não é preciso inventar quase nada,
tendo em conta as suas características
urbanísticas e a sua beleza natural, sendo
bem servida de equipamentos e recursos. Na
prática, o nosso trabalho fica facilitado nessa
via. O que nos cabe a nós fazer? Manter,
requalificar e criar novas zonas nobres de
estadia, lazer e fruição. Quando nos
apresentámos a eleições foi com projetos de
natureza cirúrgica em sítios onde era
absolutamente imprescindível intervir.
Investimentos de grande monta, mas que na
prática não vão alterar substancialmente a
traça arquitetónica do bairro nem promover
grandes alterações urbanísticas.

E quais são principais
intervenções que
irão ocorrer?
Estabelecemos com o Município de Lisboa
um Contrato de Delegação de
Competências em que, em conjunto, vamos
requalificar várias praças e ruas da
Freguesia. Nesse âmbito, já estão a decorrer
as obras de melhoria do espaço público na
Quinta do Morgado, uma obra essencial

para a valorização daquele território e para
darmos uma resposta muito positiva em
termos de mobilidade pedonal e rodoviária.
Também já está a acontecer a
intervenção de rebaixamento de dezenas
de passeios um pouco por toda a
Freguesia, para darmos mais segurança e
conforto às pessoas mais idosas, às
pessoas com mobilidade reduzida ou,
por exemplo, aos pais ou avós que estão
a passear com os seus filhos ou netos
bebés num carrinho.

A Presidente já salientou
dois investimentos que já
estão a ser executos.
Mas há mais, certo?
Sim. Vamos ter a requalificação da Rua
Vila Bissorá, próxima do Spacio
Shopping, que irá alterar todo aquele
espaço verde circundante à Escola C+S e
ao bloco habitacional da Rua Cidade da
Praia. É uma obra que tornará toda
aquela zona mais agradável. A
requalificação dos impasses da Rua
Cidade Nova Lisboa, com uma
intervenção muito importante nos vários
taludes existentes. A Requalificação,
também de grande monta, dos impasses
da Rua Almada Negreiros, do impasse da
Avenida Cidade de Lourenço Marques
junto à Rua Cidade da Beira… Todas as

intervenções como foco na
construção de novos caminhos
pedonais, renovação dos espaços
verdes, plantação de mais árvores
e uma reformulação do
estacionamento para
aumentarmos o número de
lugares disponíveis para os
residentes.

Os moradores da Quinta do Morgado
vão ter os seus passeios arranjados,
as estradas repavimentadas, mais árvores
plantadas e espaços verdes mais bonitos.

Rui Elias

Presidente Rute Lima na obra de requalificação das ruas e pracetas da Quinta do Morgado
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E estas intervenções
serão todas executadas
pela Junta de Freguesia?
Exatamente. Por outro lado, também
existirão – e algumas já estão a decorrer –
intervenções que serão feitas em
colaboração com a Junta de Freguesia,
mas concretizadas pelo município. Como a
requalificação da célebre Praça do S, na
Rua Alferes Barrilaro Ruas, do impasse da
Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira,
junto ao muro da Quinta Conde dos Arcos,
ou as repavimentações totais das ruas
Cidade da Praia, de Tete e da Beira. Junto à
Rua Cidade da Praia, também vai ser
intervencionada a Praça de Díli. Tudo obras
que vão melhorar a qualidade de vida dos
Olivalenses e que, não obstante os atrasos
provocados pela pandemia, contamos que
estejam prontas até ao final de 2021.

Mas algumas obras
feitas pelo município
já estão a acontecer.
Por exemplo, em Olivais Velho, no coração
da Freguesia, já está quase finalizada a
requalificação absolutamente necessária
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Futuro Parque Urbano do Miradouro

da Rua Conselheiro Mariano de Carvalho,
que implicou a criação de novos passeios
e um pavimento novo. Também já está a
ser finalizada uma obra relevante – apesar
de passar um pouco despercebida – de
fortalecimento de um grande muro de
contenção na Rua Cidade de João Belo.
Ou, para referir um tipo de intervenção
diferente, a plantação de milhares de
árvores na continuação do Parque Urbano
para a Rua dos Eucaliptos, no Bairro da
Encarnação.

E ainda temo
o Miradouro
do Aeroporto…
O Miradouro do Aeroporto, na Rua Cidade
de Tete, é um megaprojeto que ascende a
cerca de 700 mil euros. A obra já está a ser
iniciada, mas a sua conclusão está prevista
apenas para o próximo mandato. É um
projeto que nasceu pequeno e que depois
foi crescendo tendo em conta a
potencialidade do espaço e, à medida que
foi sendo construído, foram acrescentadas
novas valências. O que era para ser um
miradouro simples no topo da Rua Cidade
de Tete passou a ser um projeto de grande
construção em termos de parque urbano

que acompanha todo o espaço verde da
Avenida de Berlim e da Rua Cidade do
Porto – que agora foi totalmente
repavimentada. Pela sua dimensão
orçamental não podia ser feito este ano. A
Câmara Municipal de Lisboa já avançou
com a limpeza e vai continuar a trabalhar
na conceção do miradouro. No próximo
mandato será feita a execução final.

A Presidente já referiu
que pretende colocar
os Olivais na rota
do turismo da cidade
de Lisboa.
Quer falar-nos desse
projeto?
Esse também é um bom exemplo de um
projeto que, se não fossem os
constrangimentos provocados pela
Pandemia, já estaria, provavelmente,
concluído. A criação de uma estação, de
dimensão muito relevante, para
autocaravanas na Freguesia dos Olivais. A
cidade de Lisboa é deficitária deste tipo de
equipamentos, ficando as autocaravanas
paradas, de um modo selvagem e sem

condições, um pouco por toda a cidade.
Vamos construir uma estação, com todas
as condições, para as autocaravanas
ficarem estacionadas enquanto os seus
condutores visitam a nossa cidade e
região. O local já está identificado, um
espaço algo abandonado, com hortas
clandestinas, junto às bombas da Galp, na
2ª circular. Neste momento, estamos em
fase de contratação pública do projeto.
Com um equipamento destes, para além
de contribuirmos para a criação de riqueza
e empregos em Lisboa, porque estamos a
dinamizar o turismo, vamos também
potenciar o nosso comércio local, com
mais visitantes e clientes dos nossos cafés,
restaurantes, mercearia ou lojas.

O turismo agora está
estagnado mas tudo
indica que, ainda antes
do Verão, vai retomar.
Sim, acredito que até 2023 voltaremos aos
números de antes da pandemia. Até
agora, devido ao facto de o Aeroporto
estar na nossa Freguesia, temos sofrido as
consequências negativas do crescimento
do turismo; a partir de agora, também

queremos colher, especialmente através
da criação de empregos e riqueza, os seus
benefícios. E, permitam-me a imodéstia,
também considero que quem vem visitar
Lisboa e não conhece os Olivais, a sua
Freguesia mais verde e bonita, que oferece
melhor qualidade de vida à sua
população, não pode afirmar que conhece
bem a nossa cidade.

Falando da economia
local, qual a importância
dos mercados dos Olivais?
Os quatro mercados dos Olivais são quatro
bandeiras daquela que foi a construção da
própria Freguesia, com base na Carta de
Atenas. A disposição dos mercados nas
quatro grandes zonas é outra prova da
forma coerente e consistente como os
Olivais foram construídos e pensados. São
muito importantes, dado que temos uma
franja da população muito envelhecida
que se abastece nestes locais e, por outro
lado, também vemos com agrado que já
há um número significativo de pessoas
das gerações mais novas que também
gosta de fazer as suas compras nos
mercados dos Olivais. Porém, é
importante que se diga que os mercados

passaram para a alçada da JFO, no âmbito
da reforma administrativa da cidade de
Lisboa, em condições deploráveis, em
termos estruturais. Sem prejuízo das
nossas tentativas de irmos melhorando,
não temos competência ou capacidade
para grandes requalificações estruturais, o
que nos gera críticas da parte dos
comerciantes. A JF tem um projeto de
grande requalificação para o mercado da
Célula B, nos Olivais Sul, que implica
intervenção total na estrutura e que está
de momento nas mãos da CML.
Esperamos, naturalmente, que possam
prosseguir com essa obra.

A obra
do Miradouro
do Aeroporto
já está
a ser iniciada

Intervenção de melhoria da mobilidade no centro histórico dos Olivais
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Há alguma obra em
preparação que considere
emblemática?

O Bairro da Encarnação
vai, portanto, ser
requalificado?

Temos uma intenção que está a ser
preparada com a CML e com o Presidente
Fernando Medina que é a possibilidade da
JFO fazer um grande investimento num
equipamento nobre da cidade de Lisboa e
especialmente dos Olivais. Falo da

Vai haver uma requalificação
integral do Bairro da Encarnação.
A CML está em condições de
apresentar aos cidadãos o projeto
final desta intervenção, um
investimento estimado em 10
milhões de euros, que vai trazer

aquisição do Cineteatro da
Encarnação e desse equipamento
ficar na posse dos olivalenses
para, após a sua requalificação,
ser devolvido à população para
fruição artística e cultural,
tornando-se o teatro e espaço de
grande envergadura dos Olivais,
num investimento a rondar os 4 milhões
de euros. É um projeto que está a ser
estudado e é uma medida a ser
concretizada no máximo no próximo
mandato, já que está a ser coordenado
entre a CML, JFO e o Instituto de
Habitação e Reabilitação Urbana (atual
proprietário do edifício). É um processo
complexo de aquisição dado a
componente histórica do edifício e o
estado em que se encontra. Não é um
negócio fácil tendo em consideração estas
questões todas. Por outro lado, temos em
mãos o projeto de requalificação total e
integral do Bairro da Encarnação.

grande valorização a toda a Freguesia,
dando melhores condições de vida e
mobilidade aos residentes. Não deixa de
ser um dos bairros mais nobres de Lisboa,
mas que nunca foi intervencionado. Ao
fim de quase 80 anos, vamos fazê-lo:
requalificar o Bairro da Encarnação, todas
as ruas e todos os passeios. As obras ainda
não se iniciaram por atrasos relacionados
com as contingências ligadas à pandemia.

O Bairro da Encarnação
não é intervencionado
desde que foi edicado,
há quase 80 anos.
A CML está em condições
de apresentar aos
cidadãos o projeto final
de requalificação total

E em que ponto de
situação está esse projeto?
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O Bairro da Encarnação não é
intervencionado desde que foi edificado, há
quase 80 anos. Foi construído com outras
premissas sociais, havia menos carros, um
modo de vida diferente por parte dos seus
moradores. Até as necessidades de
infraestruturas públicas eram diferentes,
com menos operadoras de
telecomunicações e sem tantos fios a
atravessar as ruas e em cima das moradias. O
desgaste dos anos aumentou a degradação
das estradas e passeios do Bairro da
Encarnação e, agora, é preciso fazer um
grande investimento para colocá-lo ao nível
do século XXI, com melhores acessibilidades
e melhores espaços.

Visita do Presidente Fernando Medina, em conjunto
com a Presidente Rute Lima, ao Bairro da Encarnação
Fotografia de arquivo
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OUTROS TEMAS:

SAÚDE
Falando de questões de
Saúde… Foi estruturante
para os olivalenses o novo
Centro Clínico.
Quando é que passa da
resposta de emergência à
Pandemia para Centro
Clínico?
O Centro Clínico é uma reedição de um
projeto iniciado já no mandato anterior,
no seguimento do antigo Posto de
Enfermagem da Junta de Freguesia.
Quando repensámos o Centro Clínico foi
numa perspetiva de ampliar ainda mais as
suas valências. Queremos dotá-lo da
componente clínica de análises e
diagnósticos. Tudo está preparado, temos
todas as condições para o abrir a qualquer
momento. Como todos puderam
perceber, a JFO envolveu-se a 100% na
resposta à emergência COVID – a todos os
níveis. Fomos obrigados a adiar a
inauguração, visto que, colaborámos com
a CML e o Serviço Nacional de Saúde na
vacinação contra a Gripe e nos testes
COVID à população. Até que a Junta de
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Centro de Vacinação COVID 19 no Altice Arena

Freguesia tenha a certeza sobre o que vai
acontecer em relação ao plano de
vacinação da Covid-19, e se aquele espaço
poderá ser necessário ou não nesse
desígnio, decidimos por uma questão de
prudência adiar a inauguração para
depois não termos que interromper o
normal funcionamento do Centro.

Falando de vacinas, como
está a correr o processo de
vacinação contra a
COVID 19 relativamente
às pessoas dos Olivais?
Está a correr muito bem. As pessoas dos
Olivais estão a ser chamadas de acordo com
os critérios definidos pela Direção-geral de
Saúde e SNS. A vacinação está a acontecer
na unidade de vacinação municipal
instalada no antigo Pavilhão Atlântico, atual
Altice Arena, e com o apoio logístico e de
alguns técnicos da nossa Junta de Freguesia.
Há uma compreensível ansiedade
relativamente a este tema, mas todos
teremos de aguardar, com a serenidade
possível, que chegue a nossa vez, até

porque, como tem sido amplamente
divulgado nas notícias, existe um atraso
mundial no fornecimento das vacinas aos
países. Já agora, refiro que a CML

disponibiliza um serviço gratuito de
táxis para o local de vacinação aos
residentes dos Olivais com mais de
80 anos ou mais de 50 anos e
dificuldades de mobilidade ou
deslocação. Quem pertencer a um
destes grupos, quando for
convocado para a toma da vacina,
pode ligar para o 218 172 021 e
solicitar o transporte por táxi,
totalmente gratuito, até ao centro
de vacinação e o respetivo regresso.

A Vacinação das
pessoas dos Olivais
contra a COVID está
a correr bem, com o
apoio logístico e de
técnicos da nossa
Junta de Freguesia

RESPOSTA SOCIAL
Neste contexto de
Pandemia, que balanço
é que faz da atuação da
Junta de Freguesia nas
várias respostas que
urgem dar?

mesma, dado que já percebemos que
muitas famílias estão a precisar de ajuda.
Não nos dá felicidade ter que dar essa
resposta, mas há orgulho em saber que
somos a primeira linha de apoio.

E somos a primeira linha de apoio

na distribuição de centenas de
refeições todos os dias aos mais
idosos e vulneráveis ou na
distribuição de alimentos
essenciais no nosso Banco
Alimentar.

Já no mandato anterior tivemos uma resposta
social aos cidadãos muito relevante, resultado
da crise económica e financeira. Infelizmente,
ainda todos nos lembramos da chegada da

Troika. Foram tempos muito difíceis, de
enorme austeridade imposta pelo
Governo de Passos Coelho, especialmente
às classes médias e de mais baixo
rendimento. Nessa altura tivemos
bastante trabalho de forma a auxiliar as
famílias e a resposta da Junta de Freguesia
foi muito ampla e positiva. De um dia

para o outro, tivemos centenas de
famílias que não tinham
possibilidade de adquirir os bens
mais básicos ou fazer face às
despesas mais correntes, e nós
dissemos presente e estivemos,
em conjunto com a Câmara
Municipal de Lisboa, ao lado das
pessoas a apoiá-las – num tempo,
todos nos recordamos muito bem,
de austeridade cega e de ausência
de respostas sociais por parte do
Governo de Passos Coelho. Se não
fossem os municípios, as
consequências sociais em 2013 e
2014 teriam sido ainda mais
dramáticas.

É um facto. Mas a crise
social provocada pela
Troika é diferente da
atual, provocada por
uma pandemia.
Sim, as causas são diferentes, mas a
capacidade de resposta terá que ser a
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Como classifica a parceria
com o Banco Alimentar
contra a Fome?
O Banco Alimentar dá uma grande ajuda e
agradecemos muito em nome dos
olivalenses, mas é claramente insuficiente.
A instituição Banco Alimentar Contra a
Fome, para os Olivais, apenas consegue
disponibilizar alimentos que correspondem
a 10 ou 15% das reais necessidades da
nossa população. Os restantes 85 a 90%
temos de ser nós a adquirir, sempre com o
enorme apoio da Câmara Municipal de
Lisboa que, neste âmbito, também criou
uma série de recursos e ferramentas de
emergência para sanarmos todas as
dificuldades das pessoas.

Esta nova vaga trouxe
mais dificuldades?
A nossa capacidade de resposta estava
preparada para o auxílio imediato.
Conseguimos perceber que a resposta
tinha de ser diferente, ainda mais
abrangente, já que as necessidades
aumentaram de forma exponencial. Por
exemplo, neste momento, numa medida
que tanto apoia as famílias como os
restaurantes locais, estamos a

disponibilizar vales de refeição às
pessoas que deles necessitam para
depois os utilizarem nos
estabelecimentos da nossa
economia local. Apoiar as pessoas,
mas também as empresas e os
empregos que criam.

“
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A JFO foi a primeira Junta
de Freguesia a desinfetar
ruas, das primeiras a criar
um Banco Alimentar,
a dar apoio a idosos,
crianças e famílias.
Acha que isto foi a base do
reconhecimento positivo
do trabalho na resposta
à pandemia?
Creio que sim. Apesar da densidade
populacional grande da Freguesia, há algo
de que me orgulho muito que é a
capacidade do Executivo se manter próximo
das pessoas. É uma coisa da qual não
abdicamos: estar presentes na vida das
pessoas. Isso leva a que possamos estar mais
a par das suas necessidades. No início da
Pandemia, tendo em conta que somos uma
freguesia envelhecida, a nossa principal
preocupação foi manter os nossos seniores
em casa, dado o risco iminente.

transporte ao domicílio, mas pudemos
contar com as nossas equipas da
Educação e outros elementos que se
mostraram disponíveis para realizar esta
maravilhosa ação de forma a
salvaguardar a saúde dos nossos
seniores. Garantimos mais de mil

refeições quentes por dia a
idosos, crianças e forças de
segurança nesta megaoperação. Isto
tem reflexo nos indicadores pandémicos.
Apesar de sermos das maiores freguesias
do país, temos índices muito reduzidos
de infeção.

Em relação aos seniores
dos Olivais, continua
planeada a operação de
mudança de banheiras
para polibans nas casas
de banho destes
fregueses?
É um compromisso nosso. Uma medida que
foi votada e que sofreu também um atraso

Objetivo alcançado?
Sim. Para isso tivemos que criar
condições para que as pessoas ficassem
tranquilamente em casa. A questão das
refeições enquadra-se aí, sendo que
tínhamos já uma logística oleada porque
fazemos a administração direta dos
nossos oito refeitórios. O que fizemos foi
adequar a resposta escolar à domiciliária
durante todos aqueles meses. É verdade
que tivemos que encontrar uma forma de

dada a situação pandémica. Acredito que

teremos condições para que
arranque no segundo trimestre
deste ano. Há todo um conjunto
de situações burocráticas a
ultrapassar, dado que não
podemos simplesmente entrar em
casa das pessoas e substituir
banheiras por polibans.

somos a primeira linha de apoio
na distribuição de centenas de refeições
todos os dias aos mais idosos e vulneráveis
ou na distribuição de alimentos essenciais
no nosso Banco Alimentar

A Junta de Freguesia
de Olivais apoia as famílias
e restauração local

Estamos a apoiar quem
mais precisa através
da entrega de vales
de refeição para utilização
nos restaurantes
dos Olivais.
Contacte-nos
EMERGÊNCIA SOCIAL

211 378 813

#Lisboa e Olivais Protegem
mais
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ESPAÇOS VERDES E HIGIENE URBANA
Um assunto fulcral para os
olivalenses é a
manutenção dos espaços
verdes.
Quais as dificuldades
encontradas nesta área?
Os Olivais são o verdadeiro
jardim de Lisboa. Não é fácil fazer a
sua manutenção pela sua densidade,
amplitude e características. Há um
estigma comunitário que nos leva a crer
que a Freguesia dos Olivais sempre foi
verde na sua plenitude em qualquer
estação do ano. Isto não é verdade. A
Freguesia tinha as suas zonas nobres,
como continua a ter, eventualmente tinha
mais espaços regados. Todos os dias,
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entre áreas relvadas, prados de sequeiros,
arvoredo, jardins, temos de cuidar de 110
hectares. As coisas vão mudando, o
próprio planeta mudou e os desafios da
emergência climática e da proteção do
ambiente são cada vez mais prementes. A
JFO e a CML têm vindo a adotar, nos
últimos anos, medidas de poupança de
água e da sua adequada gestão para a
rega. Ao longo de vários mandatos, os
relvados foram sendo substituídos por
prados de sequeiro que representam a
sazonalidade e as várias estações do ano.

Quando chove ficam mais verdes,
quando não chove ficam mais
floridos, mas dourados ou
castanhos. A verdade é que neste
momento as pessoas percebem
que tem de se fazer uma
adequada gestão de água

potável na rega. A JFO tem vindo
a fazer as suas opções e a
adequar e a ajustar os espaços à
sazonalidade.

A Presidente considera que
o trabalho de manutenção
destes espaços é
globalmente satisfatório?
Manter a Freguesia limpa e verde onde deve
estar verde dá muito trabalho. Temos as
nossas equipas e empresas para tratamento
dos relvados, das árvores, dos arbustos e
das flores. É uma enorme envolvência e um
dispêndio orçamental, que ronda os 800 mil
euros por ano. Isto revela a importância que
a Junta de Freguesia dispensa ao jardim da
cidade de Lisboa.

Está satisfeita com a
instalação do Parque
Canino no Vale do
Silêncio?
A Freguesia dos Olivais propicia esta
vertente tão essencial na vida das pessoas
que é a companhia dos animais e um
pleno contacto com toda a
biodiversidade. Sou defensora dos direitos
e plenas condições dos animais, daí
termos tido o objetivo da construção do
Parque Canino. Por outro lado, gostaria de
apelar ao cuidado com os dejetos caninos
e sua recolha de forma a mantermos a boa
convivência entre todos os utentes da via
pública, humanos e animais. Vem aí a

primavera e, esperemos, também
o início do fim do confinamento. E

a apetência das pessoas pela
fruição do espaço publico, dos
magníficos jardins dos Olivais, é
cada vez maior. Nesse sentido, a
pensar por exemplo nas
brincadeiras das crianças, é
importante que os jardins não
tenham dejetos caninos. São
gestos que dependem do civismo
de todos.

E em relação à higiene
urbana?
Tenho muito orgulho em toda a equipa
da higiene urbana. Esse orgulho não se
fixa apenas na certificação da qualidade
do serviço, mas em relação à própria
motivação, empenho e zelo com que

trabalham no terreno. Houve uma altura
com menos recursos humanos, porque
não é fácil contratar nesta área, mas estão
sempre no terreno. Aproveito para

deixar uma nota de sensibilização
aos residentes no que toca à
cidadania ativa. Participem no
debate público e político, mas não
se esqueçam das obrigações
cívicas de preservação do espaço
comum. Conseguimos ver coisas
muito desagradáveis nos Olivais
no que toca ao civismo, como
mandar beatas e lixo para o chão.

Os Olivais são o
verdadeiro jardim
de Lisboa
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EDUCAÇÃO E CULTURA
Como se sente por a
instituição que lidera
receber o prémio de
Autarquia do Ano no
que toca às boas
práticas alimentares?
Muito orgulho, é mais um prémio que nos
distingue ao nível da forma como
concebemos o fornecimento de refeições
escolares. A JFO foi efetivamente a
primeira a enveredar por esta área. Ainda

antes de haver uma estratégia
nacional para o consumo de
produtos biológicos nas escolas e
serviços públicos já tínhamos um
protocolo assinado com a AgroBio
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e a estratégia definida e
implementada no terreno. Já fomos
galardoados duas vezes pela Comunidade
Europeia por este projeto em concreto de
boas práticas na alimentação. Este último,
como Autarquia do Ano, na prática é um
prémio que fecha este mandato com
chave de ouro e é o reconhecimento do
muito e bom trabalho da Junta de
Freguesia nesta área.

Considera que a oferta
Cultural na Freguesia é
suficiente?
Essa avaliação depende da forma como
interpretamos a Cultura, que é um chavão
que cabe em muitas áreas. Nós

desenvolvemos muitas atividades que tocam
na esfera cultural ao nível da educação ou da
intervenção social. Se a questão é colocada
como cultura artística ou espetáculos,
admitimos que temos sido parcos em
atividades nestes dois últimos anos. Se a
Pandemia permitir, é um ponto que
gostaríamos de desenvolver a partir do
segundo semestre do ano, dentro dos
recursos que temos para alocar à contratação
de artistas. Queremos contar mais com

a EGEAC que, na minha opinião,
deveria alargar o seu raio de ação às
freguesias mais periféricas de
Lisboa, dado que tem havido uma
concentração grande no centro da
cidade. Isso causa uma pressão
nessa zona e um esquecimento nas
zonas mais afastadas.

A Junta de
Freguesia tem
promovido a
plantação de
centenas de
árvores pelas
crianças das
escolas dos Olivais

MOBILIDADE
Passemos ao tema EMEL.
Como é a relação da JFO
com esta empresa?
A vinda da EMEL para os Olivais foi
assumida publicamente por mim,
exatamente nas circunstâncias que eu
sempre disse que a EMEL viria para a
Freguesia: a pedido dos moradores.

Sofremos alguma contestação ao
início, não de quem beneficiou
com a vinda da EMEL mas por
quem reside noutros concelhos da
Área Metropolitana de Lisboa e
que utilizava o nosso território
como um parque de
estacionamento gratuito. Também
houve intenção de outros em aproveitar
este momento para inferiorizarem a
popularidade do Executivo da JF, isso
viu-se claramente no período da
contestação e pelos intervenientes nas
manifestações, mas é o jogo de poder e
aceitamos. Só lamento que tantos atos de
vandalismo tenham acontecido em
prejuízo do erário público e da dignidade
dos olivalenses, já que no fundo foi a
imagem global da Freguesia que ficou
beliscada por via dessas ações.

Tem algum ponto a
rever com a EMEL?
A JF continua a tentar conseguir
alcançar junto da EMEL e CML uma
questão que creio será uma conquista:
a freguesia dos Olivais poder ter
apenas 2 zonas de taxação. Ou seja, a
intenção é que existam duas grandes
zonas – norte e sul – e isto é algo que ainda
não nos foi negado. Conseguimos que o plano de
zonamento fosse reduzido a quatro mas ainda
não estamos satisfeitos. O nosso propósito é
reduzir em proveito dos moradores. Não está nas
nossas mãos, mas não vamos desistir do intento.
Por outro lado, de referir que temos orgulho em
dizer que contribuímos muito para que o
regulamento da EMEL fosse alterado e o primeiro
carro de cada agregado familiar não fosse pago.

dramática das pessoas não terem lugar onde
estacionar, num momento de especial dor e
consternação, quando se vão despedir dos seus
familiares, amigos ou entes mais queridos; e
outros que estão planeados. Permitam-me
destacar um: a criação de um parque de

estacionamento na Rua Alberto
Macbride, junto à Praça José Queirós.
Este local necessita de ser
requalificado, está em terra batida e é
utilizado como estacionamento
selvagem. Em colaboração com a
Junta de Freguesia e Câmara
Municipal, a EMEL vai executar esta
obra, que está prevista começar até ao fim do
primeiro semestre de 2021, e, desse modo, para
além da criação de mais lugares de
estacionamento, o local, que é uma das entradas
dos Olivais, será devidamente qualificado.

E a EMEL vai realizar obras
no território dos Olivais?

Acha que há ciclovias a
mais na Freguesia?

Sim, há vários investimentos que já
aconteceram, como a criação do parque de
estacionamento na parada do cemitério dos
Olivais, que resolveu definitivamente a situação

Não há ciclovias a mais. Os críticos, em relação
às medidas transformadoras e progressistas
que são implementadas na Freguesia, devem
pensar – e ter orgulho nisso – que os Olivais

A Freguesia melhorou com
a vinda da EMEL?
A EMEL trouxe tranquilidade à vida dos
Olivais, com pedidos de novas zonas por parte
dos moradores. A verdade é que a Freguesia
deixou de ser um parque de estacionamento
gratuito e isso viu-se nos dias a seguir à
chegada da EMEL. Os moradores passaram a
poder chegar e a estacionarem à porta de sua
casa, deixaram de se digladiar com quem não
morava no bairro por estarem a ocupar o seu
espaço, o que causava situações
desagradáveis, deixaram de haver carros
vandalizados, etc. Tudo isto são vantagens
que os moradores tiveram. O resultado é
muito positivo. Há zonas que deviam já estar a
ser fiscalizadas, mas não estão, como a Quinta
do Morgado, precisamente devido à
requalificação que está a ser feita.

Rua da Portela: antes e depois da intervenção da EMEL
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são uma freguesia da cidade de Lisboa. Não é
um território ocupado em Lisboa. Faz parte
de um conjunto de territórios que têm que se
organizar de forma coesa e uniforme. Apesar
de estarmos num canto a Oriente, somos
cidade de Lisboa. Temos características
urbanas e rurais e as pessoas têm que
perceber que é vantajoso para nós obter
todos os benefícios que o resto da cidade tem
para si. Quando a CML desenvolve uma ação
ou implementa um projeto, é óbvio que os
Olivais vão ser abarcados em conjunto com as
outras 23 freguesias.

A Freguesia está
enquadrada na expansão
da rede de ciclovias da
Cidade.
Sim. Até porque temos uma vantagem
exponencial em relação às outras freguesias,
pois somos diferentes em termos urbanísticos.

Temos estradas amplas, muito largas,
em que é perfeitamente possível
conciliar as ciclovias com as vias para
automóveis. Foi minha condição
junto da CML destacar que somos
adeptos de serem implementadas
todas as ciclovias possíveis desde que
a circulação das pessoas no seu
automóvel não seja prejudicada e não
sejam cortadas vias de circulação. Foi
fácil impormos isso dado que a Freguesia foi
pensada e tem espaço. Somos uns felizardos
porque conseguimos satisfazer todas as
vertentes de todos os utentes da via pública
que são iguais em direitos. No início do

segundo trimestre de 2021 vão ser
instaladas as instalações GIRA nos
Olivais, algo que ansiamos muito.

“

18

somos adeptos
de serem
implementadas todas as
ciclovias possíveis desde
que a circulação das
pessoas no seu
automóvel não seja
prejudicada e não sejam
cortadas vias
de circulação

Vai ser requalificado o parque de estacionamento na Rua Alberto Macbride

CONCLUSÃO
Em suma, que
balanço é que faz do
último ano?
Foi um ano de muito trabalho, ininterrupto,
porque a verdade é que o Executivo da
Junta de Freguesia, perante a Pandemia,
teve sempre o objetivo de preservar os seus
funcionários, nomeadamente através do
teletrabalho. No primeiro estado de
emergência mandámos toda a gente para
casa, a Junta fechou. Aliás devemos ter sido
o primeiro serviço público de Lisboa a
encerrar e a efetuar atendimento online.
Tivemos que nos desdobrar. Foi um ano em
que nos vimos privados da nossa vida
normal, pessoal, organizativa e autárquica.
Fomos privados de apresentar aos

olivalenses muitas das coisas que tínhamos
proposto. Por outro lado, foi também muito
gratificante, porque foi um ano em que o
melhor de todos veio ao de cima.
Conseguimos perceber isso na comunidade,
na população, nas organizações e
instituições. Foi um ano de junção de
esforços e em que fizemos muita diferença
na vida das pessoas e isso foi reconhecido.
Apesar de termos sido atacados por um
inimigo invisível que nos pôs a todos em
risco, temos agora um início de primavera
com esperança para o que aí vem.

Passámos este último ano,
desde março de 2020, com
solidariedade, entrega e
trabalho e agora temos
esperança no futuro.

Para terminar bem 2021?
Sim, queremos muito que chegue o
momento de podermos retomar todas as
ações e projetos que, pelos tempos que
vivemos, tiveram de ficar para trás. Que
esteja concluído o processo da vacinação
contra a COVID para voltarmos a abrir
janelas e voltarmos a respirar ar puro.
Acredito que ainda em 2021 vamos
poder trabalhar em pleno, com força,
dedicação, recuperar muitos projetos que
não puderam ser levados a cabo. Para,
quase no final do ano, nos apresentarmos
novamente ao eleitorado com uma
palavra amiga e de esperança para mais
um mandato com muita força e
dedicação aos olivalenses.
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mais

Câmara Municipal de Lisboa
garante táxis gratuitos para
vacinação COVID.

A Câmara Municipal de Lisboa assegura
o transporte em táxi para os locais de
vacinação aos munícipes com mais de 80 anos
ou mais de 50 e diﬁculdades de mobilidade ou
deslocação.
Se pertence a um destes grupos, quando for
convocado para a toma da vacina, ligue para
o 218 172 021 e solicite o transporte por táxi até
ao centro de vacinação.
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