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Centro Clínico
Olivais Saúde
& Bem-Estar
Carlos Carvalho

um processo de sucesso

Continua a nossa missão
de defesa e proteção da Saúde

Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

Aliás, mais do que uma inauguração, trata-se de uma
reinauguração, de uma nova e renovada vida para o
nosso antigo Posto de Enfermagem que, durante vários
anos, funcionou nas instalações vizinhas dos Bombeiros
Voluntários de Cabo Ruivo. A sua inauguração esteve
prevista para o dia 21 de Setembro de 2020, momento
em que todos estivemos exponencialmente
empenhados no processo de vacinação contra a gripe,
numa primeira fase, e numa segunda fase, manter o
equipamento disponível caso fosse entendimento das
autoridades de saúde pública, utilizá-lo como local de
testagem e vacinação COVID.

EDITORIAL

Neste momento presente, relevo que só agora tivemos
condições de abrir ao público este equipamento, não
obstante as suas obras e definição de serviços estarem
há muito concluídas. O Espaço Olivais Saúde &
Bem-estar está disponível para toda a população da
nossa Freguesia e terá como principais valências a
prestação de cuidados de enfermagem, psicologia,
acupuntura, drenagem linfática, massagem de
recuperação terapêutica, massagem de relaxamento e
terapia da fala. Mediante o pagamento de uma taxa
bastante reduzida por parte dos utentes.
Outro aspeto que considero muito relevante, é o
protocolo que a Junta de Freguesia dos Olivais
estabeleceu com os serviços do Ministério da Saúde
para a existência, nestas instalações, de um Balcão do
SNS 24. Ou seja, a partir de agora, no Espaço Olivais
Saúde & Bem-estar, com o apoio de um mediador
digital, os olivalenses poderão realizar teleconsultas,
consultar resultados de exames e guias de
tratamento, renovar receitas de medicamentos, entre
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outros serviços. Este balcão será ainda mais útil e
essencial para quem tem mobilidade mais reduzida
e mora mais longe do Centro de Saúde, na zona
Norte da Freguesia.
A Junta de Freguesia dispõem de atribuições
específicas no domínio dos cuidados primários de
saúde e da ação social, que visam assegurar os
interesses dos fregueses, definindo as áreas de
intervenção prioritárias no domínio dos cuidados de
saúde básicos e outros serviços. A nossa preocupação
incide nas dificuldades económicas que afetam alguns
agregados familiares, as quais constituem, ou podem
constituir, sérios obstáculos à prevenção e tratamento
de diversas doenças e pretende-se que este novo
espaço Olivais Saúde & Bem Estar, constitua um meio
de proporcionar serviços de saúde especializados aos
utentes, verificados os requisitos nele previstos.
A pandemia COVID19, entre outras coisas,
ensinou-nos uma particularmente relevante: o
cidadão é melhor e mais bem servido pela
administração pública quando esta sabe trabalhar em
equipa nas mais diversas camadas de administração.
Ganha o cidadão e ganha a administração.
Com mais este equipamento ao serviço da nossa
população, vejo com muito orgulho e satisfação o
reforço da marca social da nossa Junta de Freguesia.
Num período em que continuamos na linha da frente
no combate ao vírus, à epidemia e à emergência
económica, seja no apoio contínuo à vacinação, no
fornecimento de alimentação a quem mais precisa ou
na higienização e limpeza dos nossos equipamentos
públicos. O Espaço Olivais Saúde & Bem-estar
consolida a nossa missão de defesa e proteção da
Saúde – talvez, em conjunto com a família, o bem mais
importante que possuímos – de todos os que residem
nos Olivais. Esperamos por si neste novo equipamento
de saúde e bem-estar.
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Carlos Carvalho

Abre o Centro Clínico
Olivais Saúde & Bem-Estar

SAÚDE

Nesta edição do Jornal Olivais, colocamos em destaque
a inauguração de um novo equipamento da Junta de
Freguesia que será muito importante para a nossa
população, especialmente a mais sénior: o Espaço
Olivais Saúde & Bem-estar.

Inauguração no dia 18 de junho na Rua Eurico da Fonseca, Loja 1C, Olivais Sul.
Foi inaugurado, no último dia 18 de junho, o Centro Clínico Olivais Saúde &
Bem-Estar, da Junta de Freguesia de Olivais. Este espaço irá centrar-se
sobretudo nas áreas de Enfermagem, Psicologia, Terapia da Fala,
Acupunctura e Massagens.
O serviço abre aos utentes em breve, no antigo Espaço da Juventude, na
Rua Eurico da Fonseca, Loja 1C, Olivais Sul e funciona de 2ª a 6ª feira entre
as 9h e as 19h. Abrange a população em geral, residente e não-residente na
Freguesia de Olivais, mediante o pagamento de valor definido em
regulamento de taxas.
Conforme previsto, esta é uma resposta complementar aos serviços de
saúde já existentes na nossa freguesia, de forma a contribuir para uma
melhoria ainda mais significativa para a nossa população, protegendo e
promovendo a sua saúde, prevenindo a doença, através da prestação de
cuidados primários de enfermagem e de cuidados terapêuticos, bem como
do desenvolvimento de atividades específicas dirigidas globalmente ao
indivíduo, à família e a grupos especialmente vulneráveis na comunidade.
Por outro lado, o serviço também irá focar-se no esclarecimento sobre a
etiologia das doenças, tendo em vista a prevenção e o incentivo à adoção
de estilos de vida saudáveis. Desta forma, pretende-se garantir a melhoria
do acesso e a adequação da oferta da promoção das boas práticas clínicas.

A novidade será, igualmente, o Balcão SNS24, no âmbito de um
protocolo entre a Junta de Freguesia e a ARS (Administração Regional
de Saúde) e a SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde). O
objetivo será promover e facilitar o acesso a serviços digitais e de
telessaúde ao cidadão, permitindo a realização de teleconsultas,
consultar resultados de exames e guias de tratamento, renovar receitas
de medicamentos, entre outros serviços, com o apoio de um mediador
digital. Este serviço também permitirá aceder ao serviço de
interpretação de Língua Gestual Portuguesa, contribuindo para uma
maior aproximação dos serviços e diminuição de barreiras.

O Balcão SNS24
será uma outra novidade
do espaço
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Refira-se que o mesmo local, dadas todas
estas potencialidades, foi o escolhido para a
albergar a vacinação em massa de professores
e funcionários das escolas, nas quais se
integram os profissionais da nossa freguesia.
Por outro lado, a Câmara Municipal de Lisboa,
numa excelente iniciativa, promoveu o
transporte em táxi para os locais de vacinação
aos munícipes residentes em Lisboa que se
integram naquele grupo sobre o qual incide a
segunda fase (pessoas com mais de 80 anos
ou mais de 50 anos e dificuldades de
mobilidade ou deslocação). Ao pertencer a

um destes grupos, quando convocado para a
toma da vacina, o munícipe necessita apenas
de telefonar para o 218172021 e solicitar o seu
transporte por táxi até ao centro de vacinação.
Um serviço sem qualquer custo para o utente,
que poderá ser acompanhado por um familiar,
respeitando as regras sanitárias em vigor.
Por último, outro serviço útil é a linha de
Apoio à Vacinação (800 910 111) para a
população com mais de 80 anos, cujo
atendimento é gerido pelo Serviço Municipal
de Proteção Civil de Lisboa. O objetivo desta
linha é o de reportar, encontrar e contatar

todos os munícipes com mais de 80 anos que
possam ter sido excluídos do processo de
vacinação Covid 19, por viverem isolados ou
não disporem de acesso a telemóvel –
recorde-se que é este o método de
preferência utilizado pelas autoridades de
saúde para convocação dos cidadãos para a
vacinação.
Todos são convidados, e apelamos a isso, a
indicar pessoas nessa situação através desta
linha, num serviço que funciona todos os
dias entre as 9h00 e as 13h00 e entre as
14h00 e as 20h00.

Rui Elias

SAÚDE

SAÚDE

Rui Elias

Carlos Carvalho

Vacinação avança

Carlos Carvalho

A 2ª fase da vacinação decorre com grande sucesso
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O mundo sofre há mais de um ano com as agruras derivadas da
pandemia de Covid 19 e com todas as medidas que limitam contactos e
o normal funcionamento de uma vida quotidiana que todos tomávamos
como certa. Desde o início do período pandémico que a grande
esperança, a luz ao fundo do túnel, era o desenvolvimento de uma
vacina que pudesse combater de forma eficaz aquela doença. Com o
surgimento de várias vacinas, a preocupação passou a ser a maneira mais
eficiente de aplicar as respetivas doses à população de cada país para
que o regresso ao chamado “normal” seja uma realidade cada vez mais
próxima e palpável.

O Altice Arena tem sido o palco desta operação que está a decorrer de
forma bastante regular e com muito sucesso entre as pessoas convocadas.
Têm sido inúmeros os elogios à capacidade organizativa, ao escasso tempo
de espera e ao acompanhamento e atenção por parte dos responsáveis
locais. Aquando da sua visita ao local, a Presidente da Junta de Freguesia
de Olivais, Rute Lima referiu que “é uma enorme satisfação poder observar
in loco que tudo está a decorrer da forma mais eficaz possível. A vacinação
em massa é a nossa melhor esperança para proteger a população mais
envelhecida ao mesmo tempo que nos abre boas perspetivas para um
segundo semestre de 2021 de regresso à normalidade”.

Após as inoculações da primeira fase, teve início, no passado mês de
fevereiro, a segunda fase a nível municipal da aplicação da vacina que
combate a Covid-19, na qual estão integrados os fregueses dos Olivais.
Numa organização conjunta do Serviço Municipal de Proteção Civil e da
ACES (Agrupamento de Centros de Saúde), o foco desta inoculação foi a
população com mais de 80 anos e outros munícipes com mais de 50
anos, mas com problemas de saúde associados. A vacina escolhida para
esta fase foi a da Pfizer.

Têm sido inúmeros
os elogios
à organização

800 910 111

Rui Elias

ajude-nos a identificar
quem possa ter sido excluído

Carlos Carvalho

5

Estamos
a melhorar

os Olivais

Rui Elias

Testes ao alcance
de todos

SAÚDE

Rui Elias

Aproveite as iniciativas da Câmara Municipal de Lisboa e da Junta de Freguesia para fazer o seu teste Covid

Para além da vacinação, outro dos pilares de
referência no combate à Covid 19 deve ser a
testagem da população, de forma a melhor
poder proceder à identificação de casos
positivos, assintomáticos ou não, para melhor
e maior controlo das cadeias de transmissão.
Deste modo, a Câmara Municipal de Lisboa
procedeu a uma série de iniciativas para que a
testagem possa chegar a todos os munícipes
para lograr o objetivo mencionado acima,
bem como promover uma mais rápida
chegada à imunidade de grupo, algo que
todos almejamos.
Num primeiro momento, cujo início foi o dia
31 de março, foi concedido a todos os
munícipes com 16 ou mais anos a
possibilidade de efetuar dois testes gratuitos
à Covid, por mês nas farmácias aderentes,
com marcação prévia. Nesta primeira
iniciativa, a ideia seria abranger todos os
moradores das freguesias com incidência
superior a 120 casos por 100 mil habitantes,
com recurso a uma lista que seria atualizada
regularmente.
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Numa segunda fase, a autarquia alargou este
plano de testagem gratuita a todos os

moradores da cidade de Lisboa, deixando cair
a limitação desta possibilidade apenas aos
residentes em freguesias com mais de 120
casos por 100 mil habitantes e a cidadãos
maiores de 16 anos. Este passo foi possível,
também, dada a excelente adesão das
farmácias de Lisboa, cujo número aumentou
significativamente para uma centena de
estabelecimentos, permitindo uma verdadeira
cobertura concelhia, garantindo condições
para este alargamento do plano de testagem
a todos os moradores da cidade, num
processo articulado com as autoridades
regionais de saúde.
A Câmara Municipal de Lisboa ainda
promoveu conversações com as associações
representativas do comércio e restauração,
UACS e AHRESP, para encontrar um sistema de
testagem dos profissionais destas empresas,
independentemente do concelho de
residência desses trabalhadores.
E foi exatamente no âmbito do Plano
Municipal de Testagem aos Mercados de
Lisboa, uma medida da autarquia, para
promover uma segurança constante e eficaz
dos mercados e dos consumidores, que a
Rui Elias
Presidente da Junta de Freguesia

acompanhou a Brigada da Proteção Civil
numa ação de sensibilização realizada nos
mercados, onde procedeu à entrega de
vouchers gratuitos pelos comerciantes, de
forma a estes realizarem testes Covid nas
farmácias aderentes da freguesia.
“É através do alargamento do número de
testes, efetuados de forma massiva e
universal na cidade, que será possível
proceder a uma maior e melhor prevenção
da propagação do vírus e apostar na
promoção da saúde pública” rematou a
Presidente Rute Lima.

A CML alargou
o plano de testagem
gratuita a todos
os moradores
da cidade de Lisboa

Foi anunciado durante o ano de 2020 um
ambicioso plano de obras e requalificações
para os Olivais. Enquanto a Junta de Freguesia
orientava a sua ação imediata para as medidas
sociais às questões problemáticas derivadas
da situação pandémica, anunciava, ao mesmo
tempo, o seu plano de requalificação para os
Olivais. Houve, realmente, um atraso numa
série de investimentos e projetos já planeados
e cuja conclusão estaria prevista para finais de
2020, caso tudo tivesse decorrido com
normalidade. Os confinamentos sucessivos e o
novo regime de teletrabalho a que as pessoas
foram votadas deixou pouca margem para
cumprir aquele que era um desejo deste
mandato. Mal o regresso pôde ser feito, houve
novamente uma concentração de esforços ao
nível do espaço público, com grandes obras
de conservação e requalificação.
Uma das mais ambiciosas foi, sem dúvida, a
requalificação da Quinta do Morgado, uma
intervenção financiada pela Câmara Municipal
de Lisboa e executada pela Junta de
Freguesia. Recorde-se que esta grande obra
foi dividida em quatro zonas principais,
correspondentes às Ruas Humberto Madeira,

Francisco Mantero, João Castro Osório e
Vice-Almirante Augusto Castro Guedes e Praça
Carlos Ramos. As situações focadas para
melhoria prendiam-se primordialmente com a
substituição do pavimento degradado, o
rebaixamento de lancis para melhorar as
condições de circulação da população com
mobilidade reduzida, criação de novas zonas
de estadia, reorganização de áreas de
estacionamento, plantação ou substituição de
arvoredo e criação de novas zonas de
deposição de resíduos. Nestes primeiros
meses de 2021, foi efetuada nova visita por
parte do executivo da Junta de Freguesia, para
que se pudessem inteirar do andamento das
obras. Estas decorrem a bom ritmo, com
destaque para a colocação de betuminoso nas
vias degradadas, no passado mês de março.

ser substituído estando aquela Rua com uma
nova e melhor capacidade de mobilidade.

No seguimento de obras que permitam
substituir pavimento já degradado, há que
destacar a intervenção que foi feita na Rua
Conselheiro Mariano Carvalho, nos Olivais
Velho, onde se localiza a Casa da Cultura dos
Olivais. Esta obra conjunta da Câmara Municipal
de Lisboa e da Junta de Freguesia foi efetuada
de forma bastante célere, com o pavimento a

Um outro investimento que foi concluído, de
necessidade absoluta, sobretudo para
segurança dos nossos fregueses e de quem
nos visita foi a obra do Muro de Contenção da
Rua Cidade de João Belo, outra obra da
Câmara Municipal de Lisboa em conjunto com
a Junta de Freguesia. Este era um local que
denotava alguma degradação e foi efetuada

Num registo diferente, foi concluída a
requalificação da Praceta dos Vulcões na Rua
Cidade de Porto Alexandre, mais uma obra da
Câmara Municipal de Lisboa em colaboração
com a Junta de Freguesia de Olivais. Esta
intervenção teve como objetivo criar na
Praceta dos Vulcões duas novas áreas de
estadia e lazer. Foi feita, também, uma nova
aposta na reformulação dos espaços verdes,
com o recurso a plantas aromáticas. Uma zona
da freguesia que necessitava de intervenção
para que o convívio saudável ao ar livre se veja
promovido e que poderá ser visitada e
observado como ficou um espaço
extremamente agradável.

Praceta dos Vulcões - Rua Cidade Porto Alexandre
Rui Elias

MELHORAMENTOS PÚBLICOS

Prosseguem as inúmeras requalificações na nossa freguesia
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MELHORAMENTOS PÚBLICOS

Conforme referiu a Presidente Rute Lima
“orgulha-nos muito, neste período de
conclusão das obras da Praceta dos Vulcões e
do Muro de Contenção da Rua Cidade de João
Belo, poder observar o novo aspeto destas.
São locais que ficaram a ganhar ainda mais em
beleza e, claro, em segurança”.
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Por outro lado, aproveitando um
financiamento da nossa Câmara Municipal, a
Junta de Freguesia de Olivais trabalhou para a
criação de melhores acessibilidades em
passagens de peões em toda a freguesia. A
atenção aos fregueses com menor capacidade
de mobilidade e a criação de zonas que
mitiguem estas dificuldades tem que ser uma
prioridade, pelo que houve trabalhos
reforçados em diversas zonas. Na mesma
sequência, houve uma aposta por parte do
executivo na construção de novas zonas
pedonais em diversas partes da freguesia,
com enfoque, em primeiro lugar, na zona dos
Olivais Norte mais carente deste tipo de
acessibilidades que foram sendo concluídas
de forma célere e cirúrgica.
“A mobilidade pedonal é essencial para a nossa
freguesia, logo é uma aposta natural por parte
da Junta de Freguesia a criação de novos
caminhos pedonais e de melhoramento de
acessibilidades para as pessoas com dificuldades
de locomoção” comentou a Presidente Rute
Lima “estamos satisfeitos com a forma como
estamos a melhorar os Olivais a este nível, não
só para os nossos fregueses, mas também para
todos os que nos visitam” concluiu.

No que toca ao início de outras obras, decorre
a intervenção para requalificação do Jardim
da Rua Cidade de Quelimane, uma
intervenção financiada pela Câmara Municipal
de Lisboa, executada pela Junta de Freguesia
dos Olivais. O objetivo para este local, onde se
situa o Pombal Contracetivo, será o de
potenciar o espaço, com recurso à utilização
de vegetação autóctone, tendo em vista a
criação de um cenário paisagístico, dando
diferentes cores e texturas ao longo do ano. Já
se iniciaram as plantações, bem como os
testes aos aspersores.
Numa intervenção mais pequena, ainda há
que referir que, no âmbito do programa “Aqui
Há Mais Bairro”, estão a ser concretizadas
operações de requalificação dos bairros
municipais. Neste contexto, estão a ser
recapacitados os acessos ao Gabinete de
Inserção Profissional dos Olivais (GIP), um
espaço que procura responder às
necessidades da população Olivalense ao
nível de Emprego e Formação. Este novo
espaço Emprego e Formação do GIP Olivais,
encontra-se ao dispor de qualquer candidato,
na Rua Costa Malheiro Loja A01.

Estamos
a melhorar
a mobilidade
das pessoas

Presidente Rute Lima em vista à obra
de requalificação da Praça de Díli

Rui Elias

Muro de Contenção - Rua Cidade de João Belo

Jardim do Canal do Alviela - Rua Almada Negreiros
Rui Elias

Caminho Pedonal - Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira
Rui Elias

Rui Elias

MELHORAMENTOS PÚBLICOS

uma intervenção para reforço e
embelezamento do Muro de Contenção.
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No decorrer do período pandémico, pôde
verificar-se que as dificuldades dos agregados
familiares aumentaram exponencialmente ao
longo do último ano. Assim, de forma a
VALE REFEIÇÃO NO VALOR DE 10€:
• Deve
incluir almoço
e jantar
(doses individuais) a
fornecidas
combater
estas
necessidades,
Junta em
desimultâneo
• Em regime de take-away com recipiente descartável
Freguesia
de
Olivais
concretizou
o
Regime
• Não inclui bebidas e sobremesas e outros itens não incluídos na refeição
(quaiquer pedidos destes produtos deverão ser pagos diretamente pelo consumidor)
Extraordinário de Apoio Alimentar, com o
envolvimento dos estabelecimentos de
restauração locais. O objetivo é apoiar de
forma direta, com fornecimento de refeições,
os agregados familiares que estejam em
situação de insuficiência. Estas refeições, em
regime de take away, têm suprido, felizmente,

muitas necessidades atuais, sinal do contínuo
sucesso da resposta social da Junta de
Freguesia de Olivais para todas as
problemáticas causadas pela Covid 19.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
“Num período difícil, com muitos agregados
em perda de rendimentos é fulcral o
DE REFEIÇÕES
acompanhamento direto destas famílias” disse
Presidente Rute Lima “queremos estar
A RESTAURANTES LOCAIS apresentes
na vida das pessoas, apoiá-las, pelo

Tem sido apanágio das Escolas dos Olivais a dedicação à alimentação
saudável e biológica. O objetivo é criar uma relação mais forte e especial
entre as crianças e alguns alimentos que proporcionam um estilo de vida
mais saudável e uma criação duradoura destes hábitos. Desta forma, uma
das iniciativas que mais tem acolhimento tem sido a semana temática
dedicada a determinado alimento.
Nos últimos meses pudemos ter duas semanas destas, diferentes, onde,
como referido, se ensinam às crianças as propriedades, benefícios e
caraterísticas de alguns alimentos, através da presença destes nas
refeições semanais nos nossos refeitórios.

que ficamos satisfeitos com o sucesso deste
programa e com o envolvimento dos
restaurantes locais a quem agradecemos do

fundo do coração” concluiu a Presidente da
Junta de Freguesia de Olivais.

Agradecemos
muito aos
restaurantes
locais

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

Assim, na semana de 19 a 23 de março o alimento tratado foi a maçã,
confecionada e aplicada de diferentes formas e contextos, quer nos
pratos quer nas sobremesas. Na semana de 10 a 14 de maio aconteceu
mais uma semana temática cujo alimento tratado desta vez foi a
cenoura. A sua confeção e combinação com diferentes alimentos
permitiram apreciá-la em diferentes texturas, quer nos pratos quer na
sobremesa, igualmente. As crianças apreendem, nestes contextos, as
caraterísticas e os benefícios do consumo dos alimentos destacados
nessas semanas contribuindo para uma vida mais saudável
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Carlos Carvalho

O devido acompanhamento das famílias é fulcral para a nossa Junta de Freguesia

Regresso das semanas temáticas nos nossos refeitórios

Semanas temáticas
da maçã e da cenoura

Apoiamos
os que mais necessitam

PESSOAS

EDUCAÇÃO

Hábitos saudáveis
nas Escolas

Carlos Carvalho

Carlos Carvalho

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
Carlos Carvalho

#Lisboa e Olivais Protegem

mais
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Operação Censos 2021
O preenchimento dos inquéritos decorreu entre 19
de abril e 3 de maio

Este ano não foi exceção. Entre os dias 5 e 18 de abril cada residente
recebeu, na sua caixa de correio, um código de acesso do seu
alojamento para resposta aos inquéritos. As respostas deveriam ser
efetuadas entre 19 de abril e 3 de maio, preferencialmente via Internet.
Como forma de prevenir eventuais dificuldades, a Junta de Freguesia
de Olivais disponibilizou uma linha de apoio para preenchimento dos
Censos, através do 21 854 06 90.

PESSOAS

No que concerne à nossa Junta de Freguesia tivemos cerca de trinta
operacionais envolvidos, que afixaram cartazes de sensibilização,
devidamente identificados com colete e cartão.

Rui Elias

Cerca de trinta operacionais
da JFO envolvidos

Carlos Carvalho

Kit de Reciclagem

Carlos Carvalho

A Câmara Municipal de Lisboa enviou um Kit de Reciclagem a todos os munícipes
A Câmara Municipal de Lisboa, ao abrigo da
sensibilização ambiental, enviou um Kit de
Reciclagem a todos os lisboetas. Esta
distribuição postal foi feita pelos 350 mil
domicílios postais da cidade, uma campanha
da autarquia para a promoção ambiental,
apelando a uma maior participação dos
munícipes na separação do lixo em casa e à
sua correta deposição nos ecopontos.

Compostos por três Ecobags (sacos
reutilizáveis e recicláveis produzidos com
ráfia de polipropileno 100% reciclado
pós-consumo) adequados à separação do
papel/cartão, embalagens e vidro, os kits
informam sobre a forma correta de separar
os três tipos resíduos, elucidando em cada
um dos sacos o que deve (e não deve) ser
depositado nos ecopontos azuis, amarelos e

verdes, e encaminhando para a página do
site da CML lisboa.pt/dias-do-lixo que
informa sobre a localização dos ecopontos e
os dias de recolha de cada resíduo.

Ajude o ambiente
e separe o seu lixo

Mais e melhor
mobilidade para todos
A Junta de Freguesia considera essencial a facilidade de mobilidade para todos os utentes
A Junta de Freguesia de Olivais aposta numa mobilidade eficiente, mas
sobretudo naquilo que nos orienta que é a coexistência saudável e
eficiente entre todos os utentes da via pública.

futuramente, o prolongamento da ciclovia entre a Avenida do Pacífico e a
Alameda dos Oceanos. Neste âmbito, é, também, um enorme avanço
podermos referir que as bicicletas da rede Gira já chegaram aos Olivais.

Assim, além da construção já referida de novas vias pedonais e da criação
de novas acessibilidades para peões com mobilidade reduzida, referimos
com gosto que foram concluídas as obras de melhoria do pavimento e
da sinalização da Segunda Circular, cujo trajeto acompanha parte do
Norte da freguesia dos Olivais. Uma intervenção importante numa das
vias mais movimentadas de Lisboa e que permitirá que os condutores
tenham melhores condições para o seu dia a dia.

“O espaço público é de todos os utentes e deve ser objetivo de qualquer
autarquia que haja um concurso saudável entre os diversos meios de
transporte utilizados no dia a dia” comenta a Presidente Rute Lima, “as
obras na Segunda Circular melhoraram a circulação automóvel e, noutra
perspetiva, é com muito orgulho que vemos que a criação de uma rede
ciclável eficaz nos Olivais é cada vez mais uma realidade. Damos as
boas-vindas à chegada dos pontos de bicicleta da rede Gira aos Olivais”.

Por outro lado, é saudar os trabalhos, por parte da Câmara Municipal de
Lisboa e da EMEL, de melhoria da ciclovia existente na Avenida de Berlim.
Os trabalhos, realizados de forma faseada, permitiram a criação de ligações
seguras no cruzamento da Avenida de Berlim com a Avenida Infante Dom
Henrique e na rotunda com a Avenida Dom João II. Será ainda executado,

Obras na Segunda Circular terminadas;
Mais ciclovias; Gira nos Olivais

MOBILIDADE E LAZER

Os Censos são a possibilidade de aferir, regularmente, da situação da
população portuguesa de forma a uma melhor orientação das políticas
públicas de serviço a todos os portugueses. Deste modo, a operação
Censos reveste-se sempre de uma particular importância de cada vez
que é feita.

Reabriu o
Centro de Dia
Em dia de aniversário foi retomada a atividade

No passado dia 1 de junho ocorreu o 17º aniversário do Centro de Dia da
Junta de Freguesia de Olivais. A cerimónia que contou com a presença da
Presidente Rute Lima, foi aproveitada para proceder à reabertura deste
espaço após um longo período de fecho derivado das restrições
impostas pela pandemia, um regresso à normalidade e ao convívio para
os mais idosos. Foram asseguradas todas as condições sanitárias que
permitem que o Centro de Dia volte a funcionar.
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O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais presta apoio às pessoas
idosas de forma personalizada, atendendo às necessidades reais e
específicas de cada utente, através de um modelo de trabalho social
centrado na resolução de problemas e tarefas e na intervenção em crise,

Carlos Carvalho

conforme as situações. O foco é a aposta em atividades, que criem nos
utentes um sentimento de autonomia e os aproximem da vida em
comunidade e dos mais jovens.
“É com grande satisfação que vejo mais esta etapa cumprida no regresso
à normalidade” referiu a Presidente Rute Lima “o retomar gradual das
atividades permite que, atendendo aos cuidados que devemos ter,
possamos dar aos nossos seniores a felicidade de regresso ao convívio,
tão desejado” rematou.
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SEGURANÇA, SAÚDE
E PROTEÇÃO CIVIL
MEDIDAS COVID-19

PROTEGER, AGIR E VIVER

MEDIDAS DE APOIO
NO ÂMBITO
DA COVID-19

mais

Carlos Carvalho

Carlos Carvalho
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Da parte da tarde, palco móvel com
animação para crianças. A partir das
20h30 concerto pelas ruas dos Olivais
com Ricky, Micaela e Sérgio Rossi.
Rui Elias

E XECUTIVO

624º Aniversário
dos Olivais
A festa de aniversário dos Olivais
foi extremamente animada e decorreu
no dia 8 de maio.

A SUA JUNTA

MOBILIDADE E LAZER

Rui Elias

Duarte Albuquerque Carreira
Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Desporto e Juventude,
Associativismo, Práticas
de Empregabilidade, Comunicação
e Imagem
E-mail: duarte.carreira@jf-olivais.pt

Anabela Pereira da Silva
Secretário
Pelouro: Educação
E-mail: anabela.silva@jf-olivais.pt

José Ricardo Silva
Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património,
Segurança e Proteção Civil
E-mail: jose.ricardo@jf-olivais.pt

Ana Catarina de Jesus Crista
Pelouros: Cultura, Economia local e
Licenciamento
E-mail: gae@jf-olivais.pt

Fernando Amadeu ALves Pinto
Pelouros: Intervenção Social
E-mail: fernando.pinto@jf-olivais.pt

Cátia Patrícia Pinto Rosas
Pelouros: Igualdade e Políticas de
Sustentabilidade
E-mail: catia.rosas@jf-olivais.pt

Rute Sofia Florêncio Lima
Presidente da Junta de Freguesia
de Olivais
Pelouros: Dinamização e Recursos,
Planeamento e Ambiente Urbano
E-mail: gae@jf-olivais.pt
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OLIVAIS
Enfermagem
Psicologia
Acupuntura
Drenagem linfática, massagem
de recuperação terapêutica
e massagem de relaxamento
Terapia da Fala
Serviços disponíveis mediante marcação prévia

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

S E G U N D A A S E X TA

09h às 19h
Rua Eurico da Fonseca, Loja 1C

mais

saude.bemestar@jf-olivais.pt | 218 540 704

Reunião da Junta de Freguesia

com intervenção do Público

No âmbito das medidas de mitigação Covid-19,
a reunião da JFO com intervenção do público será adiada.
Assim que possível, irá ser divulgada a nova data

