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MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Rute Lima 

 

Cara e caro Cidadão, 

O ano de 2020 tem sido, na vida da Junta de Freguesia dos Olivais e de todos nós, um marco de 

excecional importância. Um marco que não deixará de ser o traço mais sublinhado de todo o 

mandato. 

Refiro-me ao facto todos, de uma forma universal, termos sido surpreendidos pela Pandemia do 

Coronavírus / Covid-19. 

Um marco que a todos uniu, que a todos feriu e que a todos impeliu a trabalhar de forma coesa, 

contudo ainda com mais intensidade e determinação. 

Posso afirmar que foram quase dois anos em que o epicentro das nossas ações e dos nossos 

projetos se centrou num combate sem tréguas a um inimigo perigoso, invisível e comum que, pelo 

seu surgimento e passagem, ceifou vidas, transformou a sociedade e fez-nos a todos recentrar as 

nossas prioridades. 

Foram muitas as frentes de batalha, de trabalho e em todas elas tivemos de fazer alterações, 

adaptações, anulações de eventos e vimos muitos dos nossos investimentos sofrerem atrasos. 

Foram meses e meses em que, dentro das nas nossas possibilidades e meios disponíveis, 

tomámos medidas para conter a propagação desta epidemia, estivemos presentes na vida de 

todos, com o pensamento em todos, com coragem e ponderação, a pensar nos nossos idosos e 

nas nossas crianças, encontrando todos as formas possíveis para os proteger e salvaguardar. 

Ombro a ombro, com as várias entidades locais e centrais, foi acionado o nosso plano de 

contingência, em 28 de fevereiro de 2020, para segurança, socorro e salvaguarda dos cidadãos, 

decidimos tomar as medidas necessárias por forma a travar a propagação da doença mas, ao 

mesmo tempo, prepararmo-nos para darmos resposta às necessidades básicas da vivência em 

sociedade, garantindo serviços mínimos essenciais, como recolha de lixo, limpeza urbana, 

fornecimento de água, entre outras. Onde homens e mulheres, os trabalhadores da Junta de 

Freguesia, fizeram mais uma vez do serviço público uma missão fundamental para minimizar todos 

estes efeitos. 
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Naquele que é um dos maiores da história da nossa sociedade, dos últimos 100 anos, a vida testou 

a nossa capacidade de resiliência, o nosso altruísmo, a nossa motivação, e este foi o momento da 

extraordinária ação, da extraordinária coragem, da extraordinária determinação e, acima de tudo, 

do Amor ao próximo, do que é viver em sociedade e num mundo global. 

Visto ter sido esta a principal prioridade, uma vez que estava (e está) em causa a saúde da 

população, a Junta de Freguesia de Olivais assumiu Programas de Emergência de resposta e 

combate à pandemia COVID-19, focado na salvaguarda da saúde e da segurança de toda a 

população do concelho e dos trabalhadores do Município, procurou-se, na medida das limitações 

impostas, manter toda a outra atividade possível, com particular destaque para a intervenção social 

e o investimento, de modo a minimizar a crise económica e social decorrente. 

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais) apresentam-se os documentos de prestação de contas 

relativos ao período entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. 

Com este Relatório de Gestão, e com os restantes documentos da prestação de contas, pretende- 

-se dar uma imagem verdadeira e apropriada da situação económica e financeira da Junta de 

Freguesia, reportada a 31 de dezembro de 2020, espelhando a eficiência na utilização dos meios 

afetos à prossecução das atividades desenvolvidas e a eficácia na realização dos objetivos 

inicialmente aprovados, respondendo às questões dos cidadãos. 

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

natureza legal e técnica, descrevam 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 de o 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. 
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JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 

ATA 

90.ª Reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Olivais 

Tipo de reunião: Pública Ordinária Local: Reunião realizada por videoconferência, ao abrigo do 
n.º 1 do artigo 3. 0 da Lei n. 0 1-N2021, de 13 de janeiro 

Presidiu : Rute Sofia Florêncio Lima Secretariou: Anabela Pereira da Silva 

Data: 28 de maio de 202 1 Hora de início: 15h00 Hora de Fim: 19h00 

,/ Rute Sofia Florêncio Lima 

,/ Anabela Pereira da Silva 

,/ Ana Catarina de Jesus Parra Rodrigues Crista 

Presenças ,/ Cátia Patrícia Pinto Pimenta Ferreira Rosas Santos 

,/ Fernando Amadeu Alves Pinto 

./ José Ricardo Silva 

./ Luís Duarte Albuquerque Carreira 

Ausências 

Período Antes da Ordem do Dia 

v' Leitura da ata número oitenta e nove. Esta diz respeito à octogésima nona Reunião Ordinária, 

que decorreu aos catorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. 

Deliberação: Ata aprovada por unanimidade. 

Ata da Reunião Pública Ordinária de 28 de maio de 2021 - Mandato 2017-2021 

Contribu inte: 50 7 00 14 60 - Rua General Silva Freire , Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 

Telefone 218 540 690 - Fax 218 520 687 - E-mail qeral@if-olivais.pt 

Pagina 1 de 4 

Viver @lQ 

Olivais 
Junta de Freguesia 

IS'\ (2\ -:---- 0. 
~ 'W' ·...-- .... --·--· 
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JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS 

./ De seguida, procedeu-se à análise dos documentos remetidos para conhecimento do 

Executivo: 

1. EXP125523, e-mail remetido pela Direção Municipal da Mobilidade/Divisão de 

Informação e Promoção da Mobilidade da CML. Assunto: Programa de Apoio à 

Aquisição de Bicicleta do Município de Lisboa_ MJG. 

O Executivo tomou conhecimento . 

./ Outros assuntos que o Executivo analisou , entendeu expor, propor e/ou determinar: 

~ Inês Pascoal - Denúncia de Contrato de Prestação de Setviços: 

O Executivo tomou conhecimento. 

~ Ricardo Fernandes - Suspensão de Atividade: 

O Executivo aceita o proposto. 

Período da Ordem do Dia 

Em conformidade com a Ordem de Trabalhos foram analisadas as Propostas que se seguem: 

./ Proposta n.0 070/2021 - Subscrita pela Vogal Anabela Silva 

Revogação do Contrato de Prestação de Serviços de Jéssica Pires - DASEC 1 Educação. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade . 

./ Proposta n.0 071/2021 - Subscrita pela Vogal Anabela Silva 

Alteração de Âmbito do Contrato de Prestação de Serviços de Simone Pereira - DASEC 1 

Educação. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 
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/ Proposta n.0 072/2021 - Subscrita pela Vogal Anabela Silva 

Alteração de Âmbito do Contrato de Prestação de Serviços de Vanda Couto - DASEC 

Educação. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 

/ Proposta n.0 073/2021 - Subscrita pela Vogal Anabela Silva 

Alteração de Âmbito do Contrato de Prestação de Serviços de Mariana Marques - DASEC 1 

Educação. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 

/ Proposta n.º 074/2021 - Subscrita pelo Tesoureiro 

Aprovação da Prestação de Contas do Ano de 2020. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 

/ Proposta n.0 075/2021 - Subscrita pelo Tesoureiro 

Alteração Orçamental Modificativa n.0 01 /2021. 

Deliberação: Proposta aprovada por unanimidade. 

Período de Intervenção do Público 

O Período de Intervenção do Público encontrava-se agendado para as 19h00. Até à hora

-limite de fecho da Ordem de Trabalhos não foram rececionados quaisquer pedidos de inscrição 

para esta Reunião. 

Ata da Reunião Pública Ordinária de 28 de maio de 2021 - Mandato 2017-2021 

Contribuinte: 507 00 14 60 - Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa 
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E, nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou a reunião encerrada às dezanove 

horas do dia vinte e oito do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. Acerca desta, para 

consta r, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada pela Senhora 

Presidente e por mim, Anabel Silva, que secretariei. 

A Presidente: 

A Secretária: 
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1. O Controlo Interno 

1.1. Introdução 

1.1.1. Definição 

O Controlo Interno é definido como um processo efetivado pelo executivo, direção e outro 

pessoal de uma organização, concebido para proporcionar confiança a um nível razoável na 

concretização de objetivos nas seguintes categorias: 

 Eficácia e eficiência das operações; 

 Confiança na Informação Financeira (contas); 

 Conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis. 

 

Esta definição reflete alguns conceitos fundamentais a referir: 

a) Primeiro, visto ser a forma como muitos executivos veem o controlo interno ao 

gerirem os seus serviços. De facto, muitas vezes, estes falam em termos de "controlo" 

ou estando "em controlo". 

b) Segundo, inclui diversos subconjuntos de controlo interno pelo que se podem focar 

separadamente, por exemplo, controlos sobre Informação Financeira ou controlos de 

conformidade com legislação e regulamentos. Da mesma forma, podem-se focar 

diretamente controlos sobre unidades ou atividades específicas de uma entidade. 

 

1.1.1.1. Um Processo 

 

O controlo interno, embora referido como um processo, pode ser visto como um conjunto de 

processos, não sendo um evento ou circunstância mas uma série de ações que permeiam as 

atividades de uma entidade. Estas ações deverão estar difundidas pela organização e são 

inerentes à forma como o executivo gere a JFO. 

 

Os processos do serviço, os quais são conduzidos por várias áreas ou funções da organização, são 

geridos através dos seguintes processos de gestão: 

 planeamento 

 execução 
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 controlo ("monitoring") 

O controlo interno é uma parte desses processos, está integrado neles permitindo que estes 

funcionem e controla a sua execução e relevância de forma contínua. É pois uma ferramenta 

utilizada pela gestão e não uma substituição desta. 

 

Esta conceptualização do controlo interno é muito diferente da perspetiva de alguns 

observadores que o veem como algo adicionado às atividades de uma entidade ou como um 

mal/peso necessário imposto por legisladores ou burocratas demasiado zelosos. 

 

O sistema de controlo interno está interligado com as atividades de uma entidade e existe por 

razões fundamentais dos serviços. 

 

O controlo interno é mais efetivo quando incorporado na infraestrutura da entidade e como parte 

da essência de uma Organização. 

 

O controlo interno deverá ser incorporado ("built in") em vez de adicionado ("built on") pois os 

"built in" podem afetar diretamente a capacidade de uma entidade atingir os seus objetivos e 

suportam iniciativas de qualidade de uma Organização. A procura da qualidade está diretamente 

ligada com a forma como o serviço é gerido e controlado. 

 

As iniciativas ou atividades relacionadas com a qualidade tornam-se parte da definição operativa 

de uma Organização como evidenciado abaixo: 

 a gestão de topo assegurando que são incorporados valores qualitativos na forma 

como uma Organização efetua o serviço. 

 o estabelecimento de objetivos de qualidade ligados à obtenção e análise da 

informação e outros processos da entidade. 

 utilização do conhecimento de práticas competitivas e de expectativas dos clientes de 

forma a desenvolver melhoramentos contínuos da qualidade. 

 

Estes fatores de qualidade são paralelos aos dos sistemas efetivos de controlo interno. Na 

verdade, o controlo interno não está apenas integrado nos programas de qualidade como, 

normalmente, é um fator crítico para o seu sucesso. 
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Os controlos "built in" também têm implicações importantes na contenção de custos e tempo de 

resposta nomeadamente: 

 Muitas Organizações deparam-se com mercados altamente competitivos e com a 

necessidade de contenção de custos. Adicionar novos procedimentos aos existentes 

aumenta os custos. Para evitar procedimentos e custos desnecessários, a Organização 

deverá: 

 concentrar-se nas operações existentes e na sua contribuição para um controlo 

interno efetivo; 

 incorporar controlos nas atividades operacionais básicas. 

 A prática de incorporar controlos na estrutura das operações auxilia o despoletar do 

desenvolvimento de novos controlos necessários para novas atividades do serviço. 

Estas reações automáticas tornam as entidades mais ágeis e competitivas. 

 

1.1.1.2. As Pessoas 

 

O controlo interno é efetuado pelo executivo, direção e outro pessoal de uma entidade, sendo 

realizado por meio dos seus atos e palavras. São as pessoas que estabelecem os objetivos da 

entidade e os mecanismos de controlo. 

Da mesma forma, o controlo interno afeta as ações das pessoas. Reconhece que as pessoas nem 

sempre compreendem, comunicam ou executam de forma consistente. Cada indivíduo tem 

conhecimentos e capacidades técnicas únicas e tem necessidades e prioridades diferentes. 

Estas realidades afetam e são afetadas pelo controlo interno. As pessoas deverão conhecer as 

suas responsabilidades e limites de autoridade pelo que deverá existir uma ligação clara e estreita 

entre as responsabilidades das pessoas e a forma como estas são efetuadas, bem como com os 

objetivos da entidade. 

O pessoal de uma organização é composto pela administração, direção e outro pessoal. Embora a 

administração possa ser vista principalmente como chefia, esta também estabelece 

direcionamento e aprova certas transações e políticas. Desta forma, a administração é um 

elemento importante do controlo interno. 

 

1.1.1.3. Confiança Razoável 

 

O controlo interno, por melhor desenvolvido e executado, não poderá fornecer ao Executivo e 
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direção mais que uma confiança razoável em relação à realização dos objetivos de uma entidade. 

 

A probabilidade de realização é afetada pelas limitações inerentes a todos os sistemas de controlo 

interno. Estas limitações incluem: 

 a realidade que o julgamento humano, na tomada de decisões, pode ser deficiente; 

 os responsáveis pela definição de controlos terão de ponderar os seus custos e benefícios; 

 poderão ocorrer erros em virtude de falha humana. 

 

Adicionalmente, os controlos poderão ser rodeados por conluio de duas ou mais pessoas. 

 

A direção tem a capacidade de ultrapassar ou rodear o sistema de controlo interno. 

 

1.1.1.4. Objetivos 

 

Todas as entidades, definida uma missão, estabelecem os objetivos que pretendem atingir e as 

respetivas estratégias. 

 

Os objetivos podem ser definidos para uma entidade no seu todo ou para atividades específicas 

desta. Embora muitos objetivos sejam específicos de uma determinada entidade, outros são 

genéricos para todas as entidades. Como exemplo de objetivos comuns a quase todas as 

entidades tem-se: 

 a obtenção e a manutenção de uma boa reputação nas comunidades Organizacionais e 

dos cidadãos; 

 a preparação de Informação Financeira (contas) fiáveis para os acionistas, investidores e 

público em geral; 

 o funcionamento da entidade em conformidade com legislação e regulamentos aplicáveis. 

Geralmente os objetivos subdividem-se por três categorias a referir: 

 Das Operações - relacionados com a utilização efetiva e eficiente dos recursos da 

entidade. 

 Da Informação Financeira - relacionados com a preparação de contas fiáveis. 
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 De Conformidade - relacionados com o cumprimento pela entidade de legislação e 

regulamentos aplicáveis. 

Esta categorização permite o destaque de aspetos diferentes de controlo interno bem como 

distinguir o que pode ser esperado de cada categoria. 

Estas categorias, distintas mas simultaneamente sobrepondo-se (um determinado objetivo pode 

recair em mais que uma categoria), consideram necessidades diferentes e podem ser da 

responsabilidade direta de diferentes executivos. 

Poderá esperar-se que um sistema de controlo interno forneça uma confiança razoável quanto à 

realização dos objetivos relacionados com a preparação de contas fiáveis e com o cumprimento 

de legislação e regulamentos aplicáveis. 

A realização destes objetivos, os quais são largamente baseados em padrões estabelecidos por 

entidades externas, depende da forma como as atividades, sob o controlo da entidade, são 

executadas. 

Contudo, a realização de objetivos de operações (lucros de investimento, cotação de ações, novos 

produtos) nem sempre está sob o controlo da entidade. 

O controlo interno não pode evitar julgamentos ou decisões incorretas ou eventos externos que 

possam motivar que um serviço não atinja os objetivos de operações estabelecidos. 

Para estes objetivos, o sistema de controlo interno só pode proporcionar uma confiança razoável 

que a direção (e o Executivo no seu papel de chefia) é alertada, periodicamente, da forma como a 

entidade está a atingir esses objetivos. 

 

1.1.2. Componentes 

O controlo interno é composto de cinco componentes interrelacionados que derivam da forma 

como a gestão gere o serviço e de como são integrados no processo de gestão. Estes são: 

 Ambiente de Controlo 

O núcleo de qualquer serviço é o seu pessoal (os atributos e particularidades dos 

indivíduos incluindo a integridade pessoal, ética e competência) e o ambiente em que 

estes trabalham. Estes são o motor que impulsiona a entidade e a fundação sobre a qual 

tudo assenta. 

 Avaliação de Risco 

A entidade deverá conhecer e antecipar os riscos que enfrenta. Deverá estabelecer: 

 Objetivos integrados com as prestações de serviços, Manutenção, marketing, 
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contabilidade e outras atividades de forma a que a organização opere de forma 

concertada. 

 mecanismos para identificar, analisar e gerir os riscos relacionados com as suas 

operações. 

 Atividade de Controlo 

Deverão ser estabelecidas e executadas políticas e procedimentos de controlo de forma a 

assegurar que as ações identificadas pela gestão como necessárias para tratar o riscos de 

não realização dos objetivos da entidade são efetuadas de forma eficiente. 

 Informação e Comunicação 

Ao redor destas atividades existem sistemas de informação e comunicação. Estes 

permitem que as pessoas da entidade recolham ("capture") e permutem a informação 

necessária para conduzir, gerir e controlar as operações. 

 Controlo ("Monitoring") 

O processo, na sua globalidade, deverá ser controlado devendo ser efetuadas 

modificações sempre que necessário. Desta forma, o sistema pode reagir dinamicamente 

modificando-se sempre que as condições o requeiram. 

Por exemplo, a avaliação de risco não influencia apenas as atividades de controlo como poderá 

também realçar a necessidade de reconsiderar os requisitos de informação e comunicação ou as 

atividades de controlo ("monitoring") da entidade. Assim, o controlo interno não é um processo 

em série, pelo qual um componente afeta o seguinte mas um processo multi-direcional iterativo 

pelo qual quase todos os componentes podem influenciar e influenciaram outro. 

Um sistema de controlo interno não será idêntico em duas entidades. As Organizações e os seus 

requisitos de controlo interno diferem dramaticamente em face do tipo de Setor de Atividade e 

dimensão bem como pela cultura e filosofia de gestão. Assim, enquanto todas as entidades terão 

necessidade de cada um dos componentes para exercer e manter controlo sobre as suas 

atividades, o sistema de controlo interno de uma Organização diferirá frequentemente de outra. 

 

1.1.3. Relação entre Objetivos e Componentes 

Existe uma relação direta entre objetivos, que correspondem ao que uma entidade luta por 

atingir, e os componentes, que representam o que é necessário para atingir os objetivos. Esta 

relação pode ser representada por uma matriz tridimensional incluindo: 

 As três categorias de objetivos: 
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 De Operações - relacionados com a utilização efetiva e eficiente dos recursos 

da entidade. 

 De Informação Financeira - relacionados com a preparação de contas fiáveis. 

 De Conformidade - relacionados com o cumprimento pela entidade de 

legislação e regulamentos aplicáveis. 

 Os cinco componentes: 

 Ambiente de Controlo 

 Avaliação de Risco 

 Atividades de Controlo 

 Informação e Comunicação 

 Controlo ("Monitoring") 

 As unidades ou atividades de uma entidade, com as quais se relaciona o controlo interno. 

Para gerir eficazmente as operações do serviço, preparar contas fiáveis e determinar se a 

entidade está a cumprir com a legislação aplicável, é necessária informação financeira e não 

financeira gerada de fontes internas e externas a qual é parte do componente de informação e 

comunicação. 

Outro exemplo, é o estabelecimento e execução de políticas e procedimentos de controlo para 

assegurar que os planos, programas e outras diretivas de gestão estão a ser executados 

(representando o componente de atividades de controlo) o qual é também relevante para as três 

categorias de objetivos. 

Da mesma forma, olhando para as categorias de objetivos, todos os cinco componentes são 

relevantes para cada uma. Tomando uma categoria, por exemplo eficácia e eficiência de 

operações, todos os componentes são aplicáveis e importantes para a sua. 

O controlo interno é relevante para uma Organização na sua globalidade ou para uma das suas 

partes individuais. Esta relação é representada pela terceira dimensão que corresponde a 

subsidiárias, divisões ou outras unidades do serviço, funções ou outras atividades como compras, 

produção ou marketing. 

Assim, poderá dar-se ênfase a uma determinada célula da matriz. Por exemplo, poderá 

considerar-se a célula representando o ambiente de controlo que se relaciona com os objetivos 

de operações de uma determinada divisão da Organização. 
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1.1.4. Eficácia 

Os sistemas de controlo interno de entidades diferentes operam a níveis diferentes de eficácia. 

Do mesmo modo, um sistema em particular poderá operar de forma diferente em momentos 

diferentes. 

Para que um sistema de controlo interno possa ser julgado "eficaz" é necessário que, em cada 

uma das três categorias, a administração e a direção tenham confiança razoável de que: 

 se compreende até que ponto os objetivos de operações da entidade estão a ser 

atingidos. 

 a forma de preparação das contas da entidade seja de confiança. 

 a legislação e regulamentos aplicáveis estejam a ser cumpridos. 

Enquanto o controlo interno é um processo, a sua eficácia é um estado ou condição do processo 

num determinado momento temporal. 

A determinação de que um determinado sistema de controlo interno é eficaz ou efetivo é um 

julgamento subjetivo resultando da avaliação de que os cinco componentes existem e estão a 

funcionar de forma efetiva. 

O funcionamento efetivo dos componentes fornece a confiança razoável em relação à realização 

de uma ou mais das categorias de objetivos referidas. Assim, estes componentes são também um 

critério para um controlo interno efetivo. 

Embora os cinco critérios tenham de ser atingidos, tal não significa que cada componente deva 

funcionar de forma idêntica ou ao mesmo nível em entidades diferentes. 

Alguns compromissos poderão existir entre os componentes pois, como os controlos poderão 

servir para uma variedade de requisitos, os controlos num componente poderão servir os 

requisitos de controlo que poderiam existir noutro componente. 

Adicionalmente, os controlos poderão diferir na medida em que envolvem um risco em particular 

pelo que os controlos complementares, cada um com efeitos limitados, em conjunto podem ser 

satisfatórios. 

Estes componentes e critérios aplicam-se a um sistema de controlo interno global ou a uma ou 

mais categorias de objetivos. Ao considerar qualquer categoria, os cinco critérios deverão ser 

satisfeitos de forma a concluir que o controlo interno sobre cada categoria é efetivo. 

Para determinar se um sistema de controlo interno é efetivo deverá ser reconhecido que: 

 Uma vez que o controlo interno é parte do processo de gestão, os diversos componentes 

são abordados no contexto das ações da administração e direção na gestão do serviço. 
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Contudo, nem todas as ações da gestão são um elemento do controlo interno. Algumas 

destas ações são referidas abaixo: 

 

 
Atividades da Gestão  Controlo Interno 

 Definição de objetivos a nível de entidade  N 

 Planeamento Estratégico N 

 Definição de fatores de ambiente de controlo S 

 Definição de objetivos a nível de atividade N 

 Identificação e análise de riscos S 

 Gestão de risco N 

 Condução de atividades de controlo S 

 Identificação e recolha ("capture") de informação e 
comunicação 

S 

 Controlo S 

 Ações corretivas N 

 

 Os princípios abordados aplicam-se a todas as entidades qualquer que seja a sua 

dimensão. Enquanto algumas entidades de pequena ou média dimensão poderão 

implementar fatores de componentes de forma diferente das de grande dimensão, 

mesmo assim, poderão ter um controlo interno efetivo.  

 

1.2. Ambiente de Controlo 

1.2.1. Introdução 

O ambiente de controlo tem uma influência intrínseca na forma como: 

 as atividades do serviço são estruturadas, 

 os objetivos definidos, e 

 os riscos avaliados. 

Este ambiente também influencia, não só para a sua conceção como para o funcionamento do 

dia-a-dia: 

 as atividades de controlo, 

 sistemas de informação e comunicação, e 

RPC2020 – Página 318 de 639



 

Manual Regulamentar 

CONTROLO INTERNO 

Ref.: JFO.01 

Data: Dezembro 2014 

 

Mod. 2014.01.01 Página 14 de 84 

 

 atividades de controlo (“monitoring”). 

O ambiente de controlo é influenciado pela história e cultura da entidade e influencia a 

consciência das pessoas quanto a controlo. 

As entidades controladas eficazmente esforçam-se por: 

 

 ter pessoas competentes, 

 instigar uma atitude a nível Organizacional de integridade e consciência quanto a 

controlo, e 

 estabelecer um espírito elevado. 

Para o efeito, são desenvolvidas políticas e procedimentos apropriados, muitas vezes incluindo 

um código de conduta, que promove a partilha de valores e o trabalho de equipa para atingir os 

objetivos da entidade. 

 

1.2.2. Fatores 

O ambiente de controlo abarca fatores que são referidos abaixo. Embora todos sejam 

importantes, o grau em que cada um é tratado variará com a entidade. 

Por exemplo, o executivo principal de uma entidade com uma força de trabalho pequena e 

operações centralizadas não poderá estabelecer linhas de responsabilidade formais e políticas 

operacionais detalhadas o que não impede que tenha um ambiente de controlo apropriado. 

 

1.2.2.1. Integridade Pessoal e Ética 

 

Introdução 

 

Os objetivos de uma entidade e a forma como são atingidos são baseados em: 

 preferências ou opções, 

 julgamentos de valor, e 

 estilos de gestão, 

Estas preferências e julgamentos de valor, normalmente traduzidos em standards 
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comportamentais, refletem a integridade da gestão e o seu compromisso com valores éticos. 

Como a reputação de uma entidade é tão importante, os standards comportamentais deverão 

estar para além de um mero cumprimento da legislação. A sociedade espera mais do que isto ao 

reconhecer a reputação das melhores Organizações. 

A eficiência do controlo interno não poderá ser superior aos valores de integridade e ética das 

pessoas que o criaram, administram e controlam. Os valores de integridade e ética são elementos 

essenciais do ambiente de controlo afetando a conceção, administração e controlo ("monitoring") 

de outros componentes do controlo interno. 

A integridade é um pré-requisito para um comportamento ético em todos os aspetos das 

atividades de uma Organização. Um clima ético forte a todos os níveis da organização é vital para 

o bem-estar desta, de toda a sua clientela e do público em geral. 

Um clima deste tipo contribui de forma importante para a eficácia dos sistemas de controlo e 

políticas da Organização e influencia o comportamento que não seja sujeito ao mais elaborado 

sistema de controlo. 

A definição de valores éticos é, muitas vezes, difícil devido à necessidade de considerar os 

requisitos e preocupações de diversos grupos. Os valores da gestão de topo deverão ter em conta 

as preocupações da Organização, os seus funcionários, fornecedores, clientes, concorrentes e 

público. Balancear estas preocupações pode ser um esforço complexo e frustrante pois os 

interesses de uns não correspondem aos de outros. Por exemplo, o fornecimento de um produto 

essencial (petróleo, madeira, ou alimentares) poderá causar problemas ambientais. 

Os gestores de Organizações bem organizadas têm vindo a aceitar, cada vez mais, que a 

implementação de um bom comportamento ético é bom para os "Serviços”. 
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Incentivos e Tentações 

Um estudo efetuado há alguns anos, sugeriu que alguns fatores organizacionais poderão 

influenciar a ocorrência de práticas de preparação de contas fraudulentas ou questionáveis. Estes 

mesmos fatores poderão também influenciar o comportamento ético. 

Os indivíduos podem iniciar atos desonestos, ilegais ou não éticos pelo simples facto de a 

organização em que estão inseridos lhes dar incentivos ou proporcionar tentações fortes para o 

fazerem. 

A ênfase nos "resultados", particularmente a curto prazo, fomenta um ambiente no qual o preço 

do fracasso é bastante alto. 

Os incentivos para iniciar práticas fraudulentas ou questionáveis e, por extensão, outras formas 

de comportamento não ético são: 

 Pressão para atingir objetivos de desempenho não realísticos mais especificamente para 

resultados a curto prazo. 

 Prémios inerentes a desempenho elevado. 

 Cortes superiores e inferiores em planos de bónus. 

Algumas das "tentações" para iniciar atos ilegais são: 

 Inexistência ou ineficiência de controlos tal como a segregação de funções inadequada 

em áreas sensitivas que criam a tentação de roubo ou de ocultação de desempenho 

pobre ou irregular. 

 Descentralização elevada que deixa a gestão de topo sem conhecimento das ações 

tomadas a níveis mais baixos da organização e assim reduzindo as hipóteses de se ser 

apanhado. 

 Uma função auditoria interna fraca que não tem a capacidade de detetar e reportar 

comportamentos incorretos. 

 Uma Administração ineficiente que não efetua supervisão objetiva sobre a gestão de 

topo. 

 Penalidades para comportamento incorreto insignificantes ou não divulgadas e que assim 

perdem o seu valor como meio de intimidação. 

A remoção ou redução destes incentivos ou tentações poderá diminuir drasticamente os 

comportamentos indesejáveis. Tal como sugerido, isto pode ser atingido pela definição e 

implementação de práticas adequadas e proveitosas. 

Por exemplo, os incentivos de desempenho, acompanhados por controlos apropriados, podem 

ser uma técnica de gestão útil caso os objetivos de desempenho sejam realísticos. A definição de 
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objetivos de desempenho realísticos é uma prática motivadora apropriada pois reduz o "stress" 

bem como o incentivo para contas fraudulentas que os alvos não realísticos originam. Da mesma 

forma, um sistema de comunicação ("reporting") pode servir como salvaguarda contra tentações 

para um desempenho incorreto. 

 

Criação e Divulgação de Guias de Conduta 

 

Para além dos incentivos e tentações referidas anteriormente, pelo estudo mencionado foi 

detetada uma terceira causa de práticas de preparação de contas fraudulentas ou questionáveis - 

a ignorância. 

Por este estudo, em muitas das Organizações que sofreram situações de preparação de contas 

ilusórias, foi verificado que as pessoas envolvidas ou não sabiam que os seus atos eram incorretos 

ou erradamente pensavam estar a atuar em defesa dos interesses da organização. Esta ignorância 

é muitas vezes causada por moral ou informação inadequada em vez de intenções de enganar ou 

cometer fraude. Assim, deverá proceder-se à divulgação de valores éticos e de guias explícitos do 

que é correto e errado. 

A forma mais efetiva de transmitir a mensagem de comportamento ético pela organização é pelo 

exemplo, "As pessoas imitam os seus chefes". 

Os funcionários desenvolverão, muito possivelmente, as mesmas atitudes quanto ao que está 

certo e errado - e acerca do controlo interno - tal como mostradas pela gestão de topo. O 

conhecimento de que o Administrador Principal teve a atitude ética correta quando teve de 

tomar uma decisão transmite uma boa mensagem a todos os níveis da organização. 

Mas os bons exemplos não são suficientes. A gestão deverá comunicar verbalmente os standards 

de comportamento e os valores da entidade aos funcionários.  

A existência de um código de conduta ou outra documentação recebida e compreendida pelos 

funcionários, não assegura que este esteja a ser seguido. O cumprimento de standards éticos, 

incorporados ou não num código de conduta, é melhor assegurado pelas ações e exemplos da 

gestão. 

De importância particular são: 

 As penalidades para os funcionários que violam tais códigos; 

 Os mecanismos criados para encorajar os funcionários a denunciar suspeitas de violação; 

 As ações disciplinares contra funcionários que não denunciem violações. 

As mensagens comunicadas pelas ações da gestão nestas situações rapidamente se tornam parte 
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da cultura da Organização. 

 

1.2.2.2. Compromisso de Competência 

 

A competência deverá refletir o conhecimento e capacidades necessárias para realizar as tarefas 

que definem a função de um indivíduo.  

Cabe geralmente à gestão decidir quão bem essas tarefas deverão ser efetuadas, o que deverá ser 

feito considerando as necessidades da entidade bem como as estratégias e planos da gestão para 

atingir os objetivos. Muitas vezes, há um compromisso entre competência e custo - não é 

necessário, por exemplo, contratar um engenheiro eletrotécnico para mudar uma lâmpada. 

A gestão necessita de especificar os níveis de competência para funções ou cargos específicos e 

traduzi-los em requisitos de conhecimento e capacidades. O conhecimento e capacidades 

necessários poderão, por sua vez, depender da inteligência, treino e experiência de cada 

indivíduo. Entre os diversos fatores considerados no desenvolvimento de níveis de conhecimento 

e capacidades estão a natureza e o grau de julgamento a ser aplicado em cada função ou cargo. 

Muitas vezes, poderá haver um compromisso entre o nível de supervisão e o nível de 

competência requerida do indivíduo. 

 

1.2.2.3. Executivo ou Auditoria 

 

O ambiente de controlo é influenciado significativamente pelo Executivo e Direção da entidade. 

Fatores relevantes são a independência dos seus membros bem como a sua experiência e a 

extensão do seu envolvimento nas atividades e a correção das suas atitudes. Dada a sua 

importância, a existência de um Executivo ativo e envolvido - possuindo um adequado nível de 

conhecimentos técnicos e de gestão conjugados com a atitude e mentalidade necessárias ao 

desempenho de uma adequada direção e chefia - é crítica para um controlo interno efetivo. 

 

1.2.2.4. Filosofia de Gestão e Estilo Operacional 

 

A filosofia de gestão e o estilo operacional afetam a forma como a Organização é gerida bem 

como os tipos de riscos de serviço aceites. Uma entidade que tem tido sucesso assumindo riscos 

significativos pode ter uma perspetival em relação ao controlo interno diferente de outra que 

sofreu consequências severas no plano económico ou legislativo como resultado de se aventurar 

em territórios perigosos. 
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Uma Organização informalmente gerida poderá controlar as suas operações muitas vezes por 

contactos diretos com os diretores chave. Outra Organização mais formalmente gerida poderá 

depositar mais confiança em políticas e procedimentos escritos, indicadores de atividade e 

relatórios de exceção. 

 

Outros elementos de filosofia de gestão e estilo operacional incluem atitudes em relação a 

Informação Financeira, seleção conservadora ou agressiva de princípios contabilísticos 

alternativos, consciência e conservadorismo com que as estimativas contabilísticas são 

desenvolvidas e as atitudes em relação a processamento de dados, funções contabilísticas e 

pessoal. 

 

1.2.2.5. Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional de uma entidade providencia um aparelho dentro da qual as atividades 

para atingir os objetivos definidos são planeadas, executadas e controladas.  

As atividades podem relacionar-se com o que muitas vezes é referido como cadeia de valores 

(atividades de receção, operação ou produção, despacho, comercialização, vendas e serviços). 

Poderão existir funções de suporte relacionadas com administração, recursos humanos, ou 

desenvolvimento de tecnologias. 

Como aspetos significativos da definição de uma estrutura organizacional relevante incluem-se a 

definição de: 

 áreas-chave de autoridade e responsabilidade; 

 linhas hierárquicas (de "reporting") apropriadas. 

 

Por exemplo, os Serviços de Auditoria Interna, deverá ter acesso total a um executivo que não 

seja diretamente responsável pela preparação das contas da Organização mas que tenha 

autoridade suficiente para assegurar uma adequada cobertura pela auditoria e a resolução dos 

problemas levantados pela mesma. 

 

As entidades definem estruturas organizacionais adequadas às suas necessidades que poderão 

ser centralizadas ou descentralizadas. Alguns exemplos dos tipos de organização serão: 

 Relações diretas de "reporting" 
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 Organização matricial  

 Organização por competência funcional 

 Organização por natureza do serviço 

 Organização por zona geográfica  

 Organização por Rede de Marketing  

 Etc.  

 

Outras entidades, incluindo ministérios, câmaras e instituições com fins não lucrativos, estão 

organizadas numa base funcional. 

 

A adequação da estrutura organizacional de uma entidade depende, em certa parte, da sua 

dimensão e da natureza das suas atividades. Uma organização altamente estruturada com 

responsabilidades e linhas de comunicação formais, poderá ser adequada para uma entidade de 

grande dimensão com várias divisões operacionais nacionais e estrangeiras. Contudo, esta mesma 

organização, numa entidade de pequena dimensão, poderá impedir o fluxo necessário de 

informação. 

 

Qualquer que seja a estrutura definida, as atividades de uma entidade serão organizadas de 

forma a assegurar a realização das estratégias concebidas para atingir objetivos específicos. 

 

1.2.2.6. Atribuição de Autoridade e Responsabilidades 

 

Esta rubrica inclui: 

 a atribuição de autoridade e responsabilidade para as atividades operacionais; 

 a definição de relações de hierarquia e protocolos de autorização; 

 e envolve o grau pelo qual os indivíduos e equipas são encorajadas a usar a sua iniciativa 

na resolução de questões e problemas bem como os poderes de autorização. 

Nesta área também são tratadas as políticas descrevendo as práticas apropriadas do serviço, 

conhecimento e experiência do pessoal chave e os recursos fornecidos para a execução das 

funções. 

Existe uma tendência crescente para atribuir a autoridade a níveis mais baixos e permitir a 
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tomada de decisão ao pessoal da primeira linha. Uma entidade poderá tomar esta decisão para 

ficar mais direcionada para o mercado em que está inserida ou para aumentar a qualidade (talvez 

para eliminar defeitos ou reduzir o ciclo temporal ou aumentar a satisfação dos clientes). 

Para tal, a Organização deverá reconhecer e responder a prioridades do mercado, oportunidades, 

relações de serviços e expectativas evolutivas do público. 

O alinhamento de autoridade e controlo é, muitas vezes, concebido para encorajar as iniciativas 

individuais, dentro de certos limites. 

Por delegação de autoridade entende-se a atribuição, a escalões mais baixos (os indivíduos 

responsáveis pelas transações do dia a dia), do controlo sobre decisões de alguns serviços. Esta 

atribuição pode envolver a venda de produtos com descontos especiais, negociar contratos a 

longo prazo de fornecimento de materiais, patentes, etc. 

Um desafio crítico é o de delegação de autoridade até ao ponto requerido para atingir os 

objetivos. Tal requer que se assegure que a aceitação do risco é baseada em práticas sólidas de 

identificação e minimização do risco incluindo o dimensionamento destes e a ponderação de 

prejuízos versus proveitos na tomada de decisões adequadas ao serviço. 

Outro desafio é assegurar que todo o pessoal compreende os objetivos da entidade. É essencial 

que cada indivíduo conheça a forma pela qual as suas ações se inter-relacionam e contribuem 

para a realização dos objetivos. 

Por vezes, a delegação é acompanhada ou resultante de "nivelamento" da estrutura 

organizacional da entidade e é intencional. A mudança de estruturas com fins bens definidos, para 

encorajar a criatividade, iniciativa e a capacidade de reagir rapidamente poderá enaltecer a 

competitividade e a satisfação dos clientes e requer procedimentos efetivos que possibilitem à 

gestão controlar os resultados. 

Em conjunto com decisões apontadas para o mercado, a atribuição de autoridade pode aumentar 

o número de decisões não desejáveis ou não antecipadas. Se um diretor regional de vendas 

decide que a autorização para vender com 35% sobre o preço de tabela justifica um desconto de 

45% para aumentar a quota de mercado, a gestão poderá necessitar de ter conhecimento do 

facto por forma a cancelar ou aceitar estas decisões. 

O ambiente de controlo será fortemente influenciado pelo grau em que os indivíduos 

reconhecem que lhes poderão ser atribuídas culpas e responsabilidades. Tal pressuposto é 

verdadeiro desde o nível mais baixo até ao presidente que é o responsável máximo por todas as 

atividades dentro de uma entidade incluindo o sistema de controlo interno. 
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1.2.2.7. Normas e Práticas de Gestão de Recursos Humanos 

 

As práticas de recursos humanos comunicam mensagens aos funcionários relativas a níveis de 

integridade, comportamento ético e competência. Estas práticas relacionam-se com: 

 Contratação 

 Os standards para contratação dos indivíduos mais qualificados, com ênfase na formação 

académica, experiência anterior e evidência de integridade e comportamento ético 

demonstram o compromisso da entidade em admitir pessoas competentes e de 

confiança. 

 Orientação 

As práticas de recrutamento, que incluem entrevistas formais do pessoal e apresentações 

da história, cultura e estilo operacional da entidade divulgam a mensagem do seu 

compromisso às pessoas. 

 Formação 

As políticas de formação que comunicam as funções e responsabilidades esperadas e 

incluem práticas tais como ações de formação e seminários, casos práticos e exercícios de 

"role-play" simulados ilustram os níveis esperados de desempenho e comportamento. 

 Avaliação, acompanhamento, promoção 

A rotação de pessoal e as promoções baseadas em avaliações periódicas de desempenho 

demonstram o compromisso da entidade de passagem do pessoal qualificado a níveis 

mais altos de responsabilidade. 

 Compensação  

Os programas de compensação competitiva que incluem bónus relativos a incentivos 

servem para motivar e reforçar desempenhos fora do vulgar. 

 Ações curativas  

As ações disciplinares comunicam a mensagem que as violações de comportamento não 

serão toleradas. 

 

À medida que os problemas com que as Organizações se deparam vão mudando e tornando-se 

mais complexos (em parte devidos à evolução tecnológica e concorrência crescente), é essencial 

que o pessoal esteja preparado para novos desafios.  

O pessoal de uma entidade deverá ser educado e formado (por ações de formação ou 
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autoestudo), para poder acompanhar e tratar de forma efetiva um ambiente evolucionário e 

fortalecer a capacidade da entidade para desenvolver atividades de qualidade. 

A contratação de pessoal competente e formação esporádica não é suficiente, devendo o 

processo de educação ser contínuo. 

 

1.2.3. Diferenças e Implicações 

O ambiente de controlo de divisões operacionais autónomas e de subsidiárias domésticas e 

estrangeiras de uma entidade poderá variar de forma significativa de acordo com as preferências, 

julgamentos de valor e estilos da gestão operacional.  

Estes ambientes de controlo poderão variar por diversas razões. Uma vez que as divisões 

operacionais autónomas e as subsidiárias domésticas e estrangeiras de uma entidade não serão 

geridas da mesma forma, os ambientes de controlo não poderão ser os mesmos. Assim, é 

importante reconhecer o efeito que ambientes de controlo diferentes poderão ter nos outros 

componentes do sistema de controlo interno. 

O impacto de um sistema ineficiente de controlo interno pode ser bastante extenso, podendo 

resultar em prejuízos financeiros, perda de imagem pública ou quebra de atividade.  

A atitude e empenho da gestão de topo em relação a um controlo interno efetivo deverá ser 

difundida pela organização. Uma atitude de "Faz o que digo não o que faço" não originará um 

ambiente adequado. 

1.3. Avaliação de Risco 

1.3.1. Introdução 

Todas as entidades, independentemente da dimensão, estrutura, natureza ou indústria, deparam-

se com riscos a todos os níveis das suas organizações. Os riscos afetam as capacidades de: 

 sobrevivência das entidades 

 concorrência competitiva dentro da indústria 

 manutenção de posição financeira e imagem pública positiva 

 manutenção da qualidade global dos seus produtos, serviços e pessoal. 

 

Não existe qualquer forma prática de reduzir o risco a zero e, na verdade, a decisão de iniciar um 

serviço já é um risco. Assim, a gestão deverá determinar qual o risco aceitável e esforçar-se por 

manter o risco nesse nível. 
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A definição de objetivos é uma pré-condição para a avaliação de risco. Estes objetivos deverão 

existir antes que a gestão possa identificar riscos para a sua realização/obtenção e tome ações 

para gerir os riscos. A definição de objetivos tem assim um papel chave no processo de gestão. 

Embora não seja um componente de controlo interno é um pré-requisito e um "facilitador" do 

controlo interno. 

 

1.3.2. Objetivos 

 

A definição de objetivos pode ser um processo altamente estruturado ou informal. Os objetivos 

poderão ser explicitamente estabelecidos ou ser implícitos de forma a dar continuidade a níveis 

anteriores de desempenho. Ao nível da entidade, os objetivos são muitas vezes representados 

pela missão da entidade e declarações de valor. 

 

Em conjunto com avaliações (SWOT) dos pontos fortes, deficiências, oportunidades e ameaças, 

conduzem a uma estratégia global. Geralmente, o plano estratégico é estabelecido de uma forma 

mais ampla, contemplando a atribuição de recursos e prioridades a alto nível. 

 

Outros objetivos mais específicos fluem da estratégia global da entidade. Os objetivos a nível de 

entidade estão ligados e integram-se com outros mais específicos estabelecidos para as várias 

"atividades" tais como vendas, produção e engenharia devendo assegurar-se que estes são 

consistentes. Estes sub-objetivos ou objetivos a nível de atividade incluem o estabelecimento de 

metas e podem relacionar-se com objetivos de linha de produtos, mercado, financiamento e 

resultados. 

 

Pela definição de objetivos aos níveis de entidade e atividade, uma entidade pode identificar 

fatores críticos para atingir o sucesso. Estes deverão ser corretos caso se pretenda atingir os 

objetivos.   

 

Os fatores críticos para atingir o sucesso existem para uma entidade, um serviço, uma função, um 

departamento ou um indivíduo. A definição de objetivos permite à gestão identificar critérios de 

medição para o desempenho com destaque para os fatores críticos para atingir o sucesso. 
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1.3.2.1. Categorias de Objetivos 

 

Apesar da diversidade de objetivos, podem ser definidas algumas categorias a referir: 

 Objetivos de Operações 

Estes estão relacionados com a eficácia e eficiência das operações da entidade incluindo o 

desempenho, realização de resultados positivos e salvaguarda dos recursos e variarão 

conforme a escolha da gestão em relação à estrutura e desempenho. 

 Objetivos de Informação Financeira   

Estes relacionam-se com a preparação de contas de confiança incluindo a prevenção 

contra a preparação e publicação de contas fraudulentas. Estes são dirigidos 

primariamente por requisitos externos. 

 Objetivos de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis 

Estes relacionam-se com a aderência à legislação e regulamentos aos quais uma entidade 

está sujeita. Estão dependentes de fatores externos, como por exemplo regulamentação 

ambiental, e tendem a ser idênticos, nalguns casos, para todas as entidades e noutros, 

para um ramo de atividade. 

 

Alguns objetivos proveem do serviço em que a entidade está inserida. 

Reciprocamente, os objetivos de operações são baseados principalmente em preferências, 

julgamentos e estilo de gestão e variam substancialmente de uma para outra entidade pois 

objetivos diferentes poderão ser selecionados por pessoas informadas, competentes e honestas. 

Por exemplo, em relação ao desenvolvimento de produtos, uma entidade poderá escolher ser um 

novo adaptador, um seguidor rápido ou um retardatário lento. 

 

Estas escolhas afetarão a estrutura, capacidades, pessoal, e controlos da função pesquisa e 

desenvolvimento. Consequentemente, a formulação de objetivos de uma entidade não pode ser 

adequada para todas as entidades. 

 

Objetivos de Operações 

 

Os objetivos de operações relacionam-se com a realização da missão básica de uma entidade - a 

razão fundamental para a sua existência. Estes incluem sub-objetivos para operações, 
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direcionados para melhorar a eficácia e eficiência de forma a permitir à Organização atingir o seu 

objetivo. 

 

Os objetivos de operações necessitam refletir os ambientes de serviço, indústria e económico nos 

quais a entidade opera. Estes objetivos necessitam de, por exemplo, ser relevantes em relação a 

pressões competitivas quanto a qualidade, ciclos de produção reduzidos ou mudanças em 

tecnologia. 

 

A Gestão deverá assegurar que os objetivos são baseados na realidade e requisitos do mercado e 

que estão expressos em termos que permitam a medição adequada da execução 

("performance"). 

 

Uma definição clara de objetivos e estratégias de operações, ligada a sub-objetivos, é 

fundamental para atingir o sucesso. Estes providenciam um ponto fulcral para o qual a entidade 

dirigirá recursos substanciais. Caso os objetivos de uma entidade não sejam claros ou não estejam 

devidamente concebidos os recursos poderão ser mal direcionados. 

 

Objetivos de Informação Financeira 

 

Os objetivos de Informação Financeira estão relacionados com a preparação e publicação de 

contas de confiança sendo também incluídas as contas condensadas ou periódicas. 

 

As entidades têm necessidade de assegurar os objetivos de Informação Financeira para 

satisfazerem obrigações externas. 

 

Os Informação Financeira são um pré-requisito para a obtenção de investimentos ou empréstimos 

e poderão ser críticos para a obtenção de certos contratos ou para a negociação com alguns 

fornecedores. 

 

Muitos investidores, clientes e fornecedores confiam na Informação Financeira para avaliarem o 

desempenho da gestão e para fazer comparações com Organizações similares e investimentos 

alternativos. 
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O termo grau de confiança ("reliability") tal como utilizado nos objetivos de Informação Financeira 

inclui a preparação de contas adequadamente ("fair") apresentadas em conformidade com 

princípios contabilísticos e requisitos legais para efeitos externos geralmente aceites ou 

relevantes e apropriados. A apresentação adequada ("fair") é definida como: 

 Os princípios contabilísticos selecionados e utilizados são geralmente aceites. 

 Os princípios contabilísticos são apropriados às circunstâncias. 

 As contas (Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo) são suficientemente 

informativas quanto a assuntos que poderão afetar a sua utilização, compreensão e 

interpretação. 

 A informação apresentada é classificada e sumarizada de uma forma razoável, ou seja, 

nunca é demasiadamente detalhada ou condensada. 

 As contas (Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo) refletem as transações 

subjacentes ou eventos de forma a apresentar a posição financeira, resultados 

operacionais e "cash-flows" dentro de limites aceitáveis, ou seja, limites que são razoáveis 

e praticáveis para emitir as contas.  

 

Também inerente à apresentação adequada é o conceito de materialidade. 

 

Suportando estes objetivos existe um conjunto de afirmações que suportam as contas a referir: 

 Existência ou Ocorrência - os ativos, passivos e títulos representativos do capital existem 

numa determinada data e as transações registadas representam eventos que ocorreram 

durante um determinado período. 

 Totalidade - Todas as transações, bem como outros eventos e circunstâncias que 

ocorreram durante um determinado período e que deveriam ter sido reconhecidas nesse 

período, foram de facto registadas. 

 Direitos e Obrigações - os ativos são direitos enquanto os passivos são obrigações da 

entidade numa determinada data. 

 Valorização ou Atribuição - Os componentes de ativo, passivo, proveitos e custos são 

registados por valores apropriados em conformidade com princípios contabilísticos 

relevantes e apropriados. As transações estão matematicamente corretas e 

apropriadamente sumarizadas e registadas nos livros e registos da entidade. 
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 Apresentação e Divulgação - Os itens nas contas estão devidamente descritos, ordenados 

e classificados. 

 

Tal como com as outras categorias de objetivos, existe um conjunto de objetivos e de sub-

objetivos relacionados. Os fatores representando a apresentação adequada podem ser vistos 

como objetivos de Informação Financeira básicos. 

 

Estes serão suportados por sub-objetivos representados pelas conjeturas da Informação 

Financeira que por sua vez serão suportados por objetivos identificados com respeito às várias 

atividades da entidade. 

 

Enquanto estas definições de apresentação e conjeturas adequadas foram estabelecidas para a 

Informação Financeira, também, pelo menos conceptualmente, suportam o desenvolvimento de 

outras contas derivadas da Informação Financeira. Alguns destes fatores, contudo, não serão 

aplicáveis às outras contas.  

 

Objetivos de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis 

 

As entidades deverão conduzir as suas atividades e, muitas vezes, tomar medidas específicas, de 

acordo com legislação e regulamentos aplicáveis. 

Estes requisitos poderão relacionar-se, por exemplo, com mercados, preços, impostos, ambiente, 

segurança social e mercados externos. Esta legislação e regulamentos estabelecem standards 

mínimos de comportamento que a entidade deverá integrar nos seus objetivos de cumprimento 

ou conformidade. 

 

A conformidade (ou inconformidade) com a legislação e regulamentos pela entidade pode afetar 

significativamente (positiva ou negativamente) a reputação da entidade na comunidade. 

 

1.3.2.2. Sobreposição de Objetivos 

 

Um objetivo numa categoria poderá sobrepor-se ou suportar um objetivo noutra categoria. Por 

exemplo, "o encerramento trimestral num prazo de 10 dias úteis", poderá ser uma meta 
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suportando: 

 um objetivo de Operações (possibilitar a revisão do desempenho do serviço pela gestão) 

 um objetivo de Informação Financeira também (a preparação de contas atempada) 

 um objetivo de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis (a submissão 

de contas a organismos estatais).  

 

Um outro conjunto de objetivos relaciona-se com a "salvaguarda de recursos" e, embora estes 

sejam principalmente objetivos de operações, alguns aspetos da salvaguarda podem recair nas 

outras categorias. Assim: 

 Categoria de Operações 

Utilização eficiente dos ativos e outros recursos contabilizados de uma entidade, 

prevenção contra a sua perda por roubo, desperdício ou ineficiência ou simplesmente má 

decisão (venda de produtos a baixo preço, aumento de limites de crédito, permitir a saída 

de pessoal chave, não evitar violação de patentes, ou incorrer em passivos inesperados). 

 Categoria de Informação Financeira 

Utilização eficiente dos ativos e outros recursos contabilizados de uma entidade, 

prevenção contra a sua perda por roubo, desperdício ou ineficiência ou simplesmente má 

decisão (venda de produtos a baixo preço, aumento de limites de crédito, permitir a saída 

de pessoal chave, não evitar violação de patentes, ou incorrer em passivos inesperados).  

 Categoria de Informação Financeira 

Assegurar que as perdas de ativos ou outros recursos são devidamente refletidas nas 

contas da Organização.   

 Categoria de Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis 

Assegurar os requisitos de conformidade por forma a evitar penalidades como multas, 

coimas, etc. 

 

A categoria em que cada objetivo normalmente recai pode depender, algumas vezes, das 

circunstâncias. Ainda em relação à salvaguarda de bens, os controlos para evitar o roubo de bens 

(manutenção de armazéns fechados e a verificação de pedidos adequados e autorizados de 

movimentação de produtos pelo fiel de armazém) insere-se na categoria operacional. 

 

Normalmente, estes controlos não serão relevantes para assegurar a confiança da preparação das 
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contas pois, quaisquer perdas de inventário serão identificadas em face de contagens físicas 

periódicas e registadas nas contas. Contudo, se a gestão, para efeitos de preparação de contas, 

deposita confiança nos registos históricos de existências (como é vulgar na preparação de contas 

trimestrais) os controlos sobre a segurança física recairão na categoria de Informação Financeira. 

Tal deve-se ao facto de os controlos sobre a segurança física em conjunto com os controlos sobre 

os registos de existências serem necessários para assegurar contas de confiança. 

 

1.3.2.3. Ligação 

 

Os objetivos deverão ser complementares e interligados. Não só os objetivos a nível de entidade 

deverão ser consistentes com as capacidades e conjeturas da entidade como deverão ser também 

consistentes com os objetivos das suas unidades e funções. 

 

Os objetivos a nível global da entidade deverão ser partidos em sub-objetivos, consistentes com a 

estratégia global, e interligados com as atividades existentes em toda a organização. 

 

Quando os objetivos a nível de entidade são consistentes com práticas e desempenho anterior, a 

ligação entre atividades é conhecida. Contudo, quando os objetivos não são consistentes com as 

práticas e desempenho anterior a gestão deverá considerar as ligações ou incorrer em riscos mais 

significativos. Em virtude da inconsistência com práticas anteriores a necessidade de sub-

objetivos a nível de unidade ou função de serviço consistentes com as novas direções é ainda 

mais importante. 

 

Um objetivo como "Preencher mais funções de gestão através de promoções" dependerá 

fortemente de sub-objetivos interligados com processos de recursos humanos relacionados com o 

plano, avaliação, formação e desenvolvimento de sucessões. Os sub-objetivos poderão ter de ser 

substancialmente alterados se a prática anterior se baseava em recrutamento externo. 

 

Os objetivos de atividade também deverão ser claros ou seja, facilmente compreendidos pelas 

pessoas que efetuarão as ações que originarão a sua realização e mensuráveis. Tanto o pessoal 

como a gestão deverão ter uma compreensão mútua do que deverá ser atingido bem como uma 

forma de determinar o grau de realização. 

 

O nível e esforço envolvido nos objetivos de uma atividade também são relevantes. Muitas 
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entidades estabelecem vários objetivos para cada atividade provenientes dos objetivos globais da 

entidade e de standards relacionados com o cumprimento de objetivos de Informação Financeira. 

 

Por exemplo, para as compras, os objetivos de operações poderão ser estabelecidos para: 

 aquisição de materiais que satisfazem as especificações estabelecidas 

 negociação de preços e outras condições aceitáveis 

 revisão e recertificação anual de todos os fornecedores chave. 

 

A realização de todos os objetivos que poderão ser estabelecidos para uma atividade poderá 

impor os recursos que lhes foram atribuídos. Assim, é útil relacionar o conjunto total de objetivos 

de uma atividade com os recursos disponíveis. 

 

Uma forma de aliviar futuros constrangimentos de recursos é questionar os objetivos da atividade 

que não suportam os objetivos globais da entidade bem como os processos dos serviços da 

entidade. Muitas vezes, uma função terá um objetivo irrelevante baseado em práticas anteriores 

(por exemplo, a produção de relatórios mensais de rotina que não são utilizados).      

 

Outro meio de equilibrar objetivos e recursos é pela identificação dos objetivos de atividade 

importantes ou críticos para realizar o objetivos globais da entidade. Nem todos os objetivos são 

iguais pelo que as entidades deverão atribuir-lhes prioridades. 

 

As entidades deverão identificar como críticos alguns objetivos de atividade e controlar 

detalhadamente as atividades relacionadas com esses objetivos. Esta noção reflete o conceito de 

"fatores críticos de sucesso" referido anteriormente pelo qual "tudo deverá correr bem" para 

atingir os objetivos da entidade. 

 

1.3.2.4. Realização de Objetivos 

 

Tal como já referido, a definição de objetivos é um pré-requisito para um controlo interno efetivo. 

Estes objetivos providenciam as metas mensuráveis para as quais as entidades se dirigem ao 

conduzir as atividades. Contudo, embora uma entidade deva ter uma confiança razoável que 

certos objetivos serão atingidos, tal poderá não ser o caso para todos. 
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Tal como já referido, um sistema de controlo interno efetivo deverá proporcionar uma confiança 

razoável que os objetivos de Informação Financeira e de conformidade de uma entidade são 

atingidos. Estas categorias são baseadas primordialmente em standards externos definidos 

independentemente dos requisitos da entidade e a sua realização está inserida no sistema de 

controlo da entidade. 

 

Em relação aos objetivos de operações existem diferenças: 

 Primeiro, não são baseados em objetivos externos; e 

 Segundo, uma entidade pode operar conforme planeado e, mesmo assim, ser 

ultrapassada por um concorrente. 

 

Estes podem ainda ser sujeitos a acontecimentos externos como mudança de governo, mau 

tempo, etc, que não podem ser controlados. Alguns destes acontecimentos poderão até ter sido 

previstos e tratados como de probabilidade baixa tendo sido desenvolvido um plano de 

contingência para a eventualidade de acontecerem. Contudo, tais planos apenas reduzem o 

impacto de acontecimentos externos e não asseguram que os objetivos são atingidos. 

 

As operações adequadas consistentes com os pressupostos dos objetivos não asseguram o 

sucesso. 

 

A meta do controlo interno nesta área centra-se primordialmente em: 

 desenvolvimento da consistência dos objetivos e metas em toda a organização; 

 identificação de fatores de sucesso; 

 comunicação à gestão, de forma periódica, sobre o desempenho e expectativas. 

 

Embora o sucesso não possa ser assegurado, a gestão deverá estar razoavelmente confiante que 

será alertada quando os objetivos estão em perigo de não ser atingidos. 

 

1.3.3. Riscos 
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O processo de identificação e análise de risco é um processo contínuo e iterativo e um 

componente crítico de um sistema de controlo interno efetivo. A gestão deverá cuidadosamente 

avaliar os riscos a todos os níveis da entidade e tomar as ações necessárias para os gerir. 

 

1.3.3.1. Identificação de Riscos 

 

O desempenho de uma entidade pode estar em risco em face de fatores externos e internos que, 

por sua vez, podem afetar os objetivos definidos ou implícitos. Como os objetivos vão, cada vez 

mais, diferindo do desempenho anterior, os riscos vão aumentando também. 

 

Em várias áreas de desempenho, muitas vezes, as entidades não definem objetivos explícitos para 

a organização num todo pois considera que o desempenho é aceitável. Embora, nestas 

circunstâncias, possa não existir um objetivo escrito ou implícito, existe um objetivo implícito de 

"não mudar".  

Tal não significa que um objetivo implícito não envolva um risco interno ou externo. Por exemplo, 

uma entidade poderá considerar aceitável o seu serviço a clientes enquanto, sob um ponto de 

vista dos clientes, e em face das práticas da concorrência, esse serviço esteja a deteriorar-se. 

 

Sem ter em conta que um objetivo está definido ou implícito, o processo de avaliação de risco de 

uma entidade deverá considerar todos os riscos que poderão ocorrer pelo que é bastante 

importante que a identificação dos riscos seja ampla e considere todas as interações significativas 

(materiais, serviços e informação) entre uma entidade e entidades externas relevantes. 

 

Entre estas entidades externas incluem-se fornecedores, investidores, acionistas, funcionários, 

clientes, compradores, intermediários e concorrentes atuais e potenciais bem como organismos 

públicos e imprensa.    

 

A identificação do risco é um processo iterativo muitas vezes integrado com o processo de 

planeamento sendo também útil considerar o risco "como se pela primeira vez" e não pela mera 

revisão do exercício anterior. 

 

A Nível de Entidade 
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Como exemplos dos fatores externos e internos referem-se: 

Fatores Externos 

 Desenvolvimentos tecnológicos podem afetar a natureza e oportunidade ("timing") da 

pesquisa e desenvolvimento ou originar alterações na procura. 

 Alterações nos requisitos ou expectativas dos clientes poderão afetar o desenvolvimento 

do produto, processos produtivos, serviço a clientes ou garantias. 

 A concorrência poderá alterar a comercialização ("marketing") ou atividades ligadas aos 

clientes. 

 Nova legislação ou regulamentos poderá originar alterações nas políticas e estratégias 

operacionais. 

 Catástrofes naturais poderão originar alterações nas operações ou no sistema de 

informação e realçar a necessidade dum plano de contingência. 

 Mudanças económicas poderão ter um impacto nas decisões relacionadas com 

financiamentos, investimentos e expansão. 

Fatores Internos 

 Uma paragem no processamento do sistema de informação pode afetar de forma adversa 

as operações da entidade. 

 A qualidade do pessoal contratado e métodos de formação e motivação podem 

influenciar o nível de consciencialização quanto a controlo dentro da entidade. 

 Uma alteração nas responsabilidades da gestão poderá afetar a forma como certos 

controlos são efetuados. 

 A natureza das atividades da entidade bem como o acesso por funcionários aos bens pode 

contribuir para a perda de recursos. 

 Uma gestão não assertiva ou ineficiente pode criar oportunidades para indiscrições. 

 

Foram desenvolvidas diversas técnicas para identificação de riscos em que a maioria delas, em 

especial as desenvolvidas por auditores internos e externos de forma a determinar o âmbito das 

suas atividades, incluem métodos qualitativos e quantitativos de estabelecer prioridades e 

identificar atividades de alto risco.  

 

Outras práticas incluem a revisão periódica de fatores económicos e industriais afetando o serviço 

e reuniões e conferências de planeamento estratégico do serviço entre a gestão e analistas da 
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indústria. 

 

Os riscos podem ser identificados em ligação com a orçamentação e planeamento estratégico a 

curto e longo prazo. 

 

O método escolhido pela entidade para identificar riscos não é particularmente importante sendo 

todavia importante que a gestão considere cuidadosamente os fatores que poderão contribuir ou 

aumentar o risco. 

 

Alguns fatores a considerar são: 

 experiência anterior quando à não realização de objetivos; 

 qualidade do pessoal; 

 alterações afetando a entidade tais como: 

 concorrência  

 regulamentos 

 pessoal  

 etc. 

 existência de atividades distribuídas  

 existência de atividades no estrangeiro  

 significado de uma atividade para uma entidade 

 complexidade de uma atividade.  

 

A identificação dos fatores externos e internos que contribuem para um risco a nível da entidade 

é crítico para uma avaliação de risco efetiva. Uma vez identificados os fatores principais, a gestão 

poderá então considerar o seu significado e, quando possível, referenciar os fatores de risco para 

as atividades do serviço. 

 

A Nível de Atividade 
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Em adição à identificação do risco a nível da entidade, deverão identificar-se também os riscos a 

nível da atividade. O tratamento dos riscos a este nível auxilia na focagem da avaliação de risco 

em atividades de serviço ou funções principais tal como vendas, produção, comercialização, 

desenvolvimento tecnológico e pesquisa e desenvolvimento. A avaliação correta do risco a nível 

de atividade também contribui para a manutenção de níveis aceitáveis a nível de entidade. 

 

Em muitos casos, para quaisquer objetivos estabelecidos ou implícitos poderão ser identificados 

vários riscos diferentes. Por exemplo, num processo de compras, uma entidade poderá ter um 

objetivo relacionado com a manutenção de existências adequadas de matérias primas. Os riscos 

para não obtenção deste objetivo de atividade poderão ser: 

 os materiais não corresponderem às especificações; 

 os materiais não serem entregues a tempo ou pelas quantidades necessárias ou pelos 

preços aceites.    

Estes riscos poderão afetar: 

 a forma como as especificações são comunicadas aos fornecedores, 

 a utilização e adequação dos orçamentos de produção, 

 a identificação de fontes alternativas de fornecimento, e 

 as práticas de negociação. 

 

As causas potenciais para não se realizar um objetivo recaem entre o óbvio e o obscuro e do 

efeito potencial significativo para o insignificante. 

 

Os riscos aparentes que afetam de forma significativa a entidade deverão ser identificados. Para 

evitar não dar a importância necessária a riscos relevantes a identificação será melhor efetuada 

em separado da avaliação da probabilidade de ocorrência de um risco. Contudo, existem 

limitações práticas no processo de identificação e muitas vezes é difícil determinar onde se 

deverão definir os limites.  

 

Não faz muito sentido considerar o risco de um meteoro cair sobre a fábrica de uma Organização 

enquanto será razoável considerar o risco da queda de um avião numa fábrica situada junto a um 

aeroporto. 
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1.3.3.2. Análise de Risco 

Após a entidade ter identificado os riscos a nível de entidade e de atividade deverá ser efetuada 

uma análise de risco. A metodologia para análise de riscos pode variar, em grande parte, em 

virtude de muitos riscos serem de difícil quantificação. De qualquer forma, o processo, que 

poderá ser mais ou menos formal, inclui normalmente: 

 Estimativa do significado do risco; 

 Avaliação da probabilidade (ou frequência) de ocorrência do risco; 

 Consideração de como o risco deverá ser gerido ou seja uma identificação das ações que 

deverão ser tomadas. 

Um risco que não tem um efeito significativo e que tem uma probabilidade baixa de ocorrência 

não apresenta um problema grave. 

Um risco com um efeito significativo e com uma probabilidade alta de ocorrência requer atenção 

considerável. 

As circunstâncias entre estes dois extremos requerem normalmente julgamentos difíceis pelo que 

é importante que a análise seja racional e cuidadosa. 

Existem diversos métodos para estimar o custo relacionado com o prejuízo originado por um risco 

pelo que a gestão deverá ter conhecimento destes e aplicá-los quando apropriado. Contudo, a 

dimensão de muitos riscos e indeterminável pelo que poderão ser descritos como "grandes", 

"moderados" e "pequenos". 

Uma vez identificados e avaliados o significado e a probabilidade do risco, a gestão deverá 

considerar a forma como gerir o risco. Tal envolve o julgamento baseado em pressupostos acerca 

do risco e a análise de custos associados com a redução do nível de risco. 

As ações que poderão ser efetuadas para reduzir o significado ou a probabilidade da ocorrência 

do risco incluem diversas decisões que a gestão poderá tomar diariamente e distribuem-se entre: 

 identificação de fontes alternativas de fornecimento, ou 

 expansão da linha de produtos, e  

 obtenção de relatórios operacionais relevantes ou 

 melhoramento dos programas de formação. 

Algumas vezes, as ações tomadas podem virtualmente eliminar o risco ou reduzir o efeito caso 

este ocorra. Como exemplo, pode-se referir a "integração vertical" como forma de reduzir o risco 

inerente a fornecedores, limitar as exposições financeiras e facilitar a obtenção de uma adequada 

cobertura de seguros. 

RPC2020 – Página 342 de 639



 

Manual Regulamentar 

CONTROLO INTERNO 

Ref.: JFO.01 

Data: Dezembro 2014 

 

Mod. 2014.01.01 Página 38 de 84 

 

Deverá ser notado que existe uma distinção entre avaliação de risco, que é parte integrante do 

controlo interno, e os planos, programas ou ações resultantes consideradas como necessárias 

pela gestão para tratar dos riscos. 

As ações levadas a cabo, como referido em parágrafos anteriores, são uma parte chave do 

processo global de gestão mas não um elemento do sistema de controlo interno. 

Em conjunto com as ações de gestão de risco, está o estabelecimento de procedimentos que irão 

permitir que a gestão identifique a implementação e eficácia das ações. Por exemplo, uma ação 

que uma organização pode efetuar para gerir o risco de perda de serviços informáticos críticos é o 

de desenvolver um plano de contingência. Os procedimentos que serão efetuados para assegurar 

que o plano foi adequadamente desenvolvido e implementado representam "Atividades de 

Controlo". 

A gestão deverá considerar cuidadosamente, antes de implementar procedimentos adicionais, se 

os existentes serão adequados para tratar os riscos identificados. Uma vez que os procedimentos 

podem satisfazer objetivos múltiplos, a gestão poderá descobrir que não se justificam ações 

adicionais e que os procedimentos existentes poderão ser suficientes ou poderão ter de ser 

melhor desempenhados. 

A gestão deverá reconhecer igualmente que é possível existir algum nível de risco residual não 

apenas por limitação de recursos humanos mas também por outras limitações inerentes em todos 

os sistemas de controlo interno. 

A avaliação de risco não é um exercício teórico e é muitas vezes crítico para o sucesso da 

Organização. Esta avaliação torna-se mais efetiva quando inclui a identificação de todos os 

processos de serviço chave nos quais existe uma exposição potencial de alguma consequência. Tal 

poderá envolver a análise do processo, (como a identificação de dependências chave e nós de 

controlo significativos) e o estabelecimento de responsabilidades e controlos claros.  

Uma análise de processo efetiva direciona para dependências organizacionais cruzadas 

identificando, por exemplo: 

 onde os dados são originados 

 onde os dados são armazenados 

 como os dados são convertidos em informação útil 

 quem utiliza a informação. 

As grandes organizações, geralmente, necessitam de tomar atenção ao considerarem transações 

e dependências intra-Organizações e inter-Organizações. Estes processos podem ser afetados 

positivamente por programas de qualidade os quais, com a aceitação dos funcionários, poderão 

ser um elemento importante na contenção de risco. 
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Contudo, a importância da análise de risco é, muitas vezes, reconhecida tarde de mais, como, por 

exemplo, no caso de uma firma de serviços financeiros em que um administrador referiu o que se 

revelou um epitáfio: "Nunca pensámos que nos deparávamos com tanto risco". 

 

1.3.4. Gestão da Mudança 

Os ambientes económicos, industriais e regulamentares mudam com os tempos e as atividades 

vão evoluindo. O controlo interno, efetivo para um determinado conjunto de condições, poderá 

não o ser noutro conjunto. 

Para efeitos de avaliação de risco é fundamental um processo para identificar condições alteradas 

e tomar as ações consideradas necessárias. Assim, cada entidade necessita de ter um processo, 

formal ou informal, para identificar as condições que poderão afetar de forma significativa a 

capacidade de atingir os objetivos definidos. 

Uma parte chave do processo, tal como discutida mais à frente, envolve os sistemas de 

informação que recolhem ("capture"), processam e reportam informação sobre acontecimentos, 

atividades e condições que apontam alterações às quais a entidade deverá reagir. Tal informação 

poderá incluir alterações nas preferências dos clientes ou outros fatores afetando a procura dos 

produtos ou serviços da Organização ou novas tecnologias afetando os processos de produção ou 

outras atividades do serviço bem como desenvolvimentos concorrenciais, legislativos ou 

reguladores. 

Com a implementação dos sistemas de informação requeridos o processo de identificação e 

tratamento das condições de mudança pode ser estabelecido. 

Este processo será paralelo a ou parte do processo de avaliação periódica de risco da entidade 

que foi descrito acima e inclui a identificação da condição de mudança (que requer a 

implementação de mecanismos de identificação e comunicação de acontecimentos ou atividades 

que afetam os objetivos da entidade) e análise das oportunidades associadas ou riscos. Tal análise 

inclui: 

 a identificação de causas potenciais que permitiram a realização ou originaram a não 

realização de um objetivo, 

 a avaliação da probabilidade de tais causas ocorrerem, 

 a avaliação do efeito provável na realização dos objetivos, e  

 a consideração do grau pelo qual o risco pode ser controlado ou a oportunidade 

explorada. 

Embora o processo pelo qual uma entidade gere a mudança seja similar, quando não uma parte 
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do processo de avaliação periódica de risco é abordado em separado. Tal deve-se à sua 

importância crítica para efeitos de controlo interno efetivo e por poder ser facilmente 

sobrestimada ou receber atenção insuficiente ao tratarem-se as questões do dia-a-dia. 

 

1.3.4.1. Circunstâncias Requerendo Atenção Especial 

Este foco na gestão da mudança é fundamentado no pressuposto que, devido ao seu impacto 

potencial, algumas condições deverão ser sujeitas a consideração especial. O nível a que estas 

condições requerem a atenção da gestão depende do efeito que poderão ter em circunstâncias 

particulares. Estas condições são: 

 Ambiente Operacional Modificado 

Um ambiente regulador ou económico alterado pode resultar em pressões competitivas 

crescentes e riscos significativamente diferentes. Por exemplo, a privatização na indústria 

de telecomunicações e a não regulamentação dos valores de comissões na indústria de 

corretagem podem empurrar as entidades para um ambiente competitivo largamente 

alterado. 

 Novo Pessoal 

Um novo administrador da entidade poderá não compreender a cultura existente ou 

poderá concentrar-se apenas no desempenho excluindo as atividades relacionadas com 

controlo. Uma rotação muito alta do pessoal, na ausência de formação e supervisão 

efetiva, pode resultar em deficiências. 

 Sistemas de Informação Novos ou Alterados 

Normalmente, quando são desenvolvidos novos sistemas, os controlos efetivos podem 

deixar de funcionar, particularmente quando efetuados sob contenções de tempo (por 

exemplo, para obter vantagens competitivas ou efetuar manobras táticas). 

 Crescimento Rápido 

Quando as operações têm uma expansão significativa e rápida, os sistemas existentes 

poderão ser forçados a tal ponto que os controlos deixam de funcionar (por exemplo, 

quando são admitidos funcionários ou introduzidos turnos para processamento, os 

supervisores existentes poderão ser incapazes de manter adequados controlos). 

 Novas Tecnologias 

Quando são incorporadas novas tecnologias em processos produtivos ou sistemas de 

informação, existe a probabilidade de serem necessárias modificações no controlo 

interno. Por exemplo, as tecnologias de produção "Just-in-time" requerem normalmente 
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alterações nos sistemas de custeio e controlos relacionados de forma a assegurar a 

produção de relatórios de informação adequada. 

 Novas Linhas, Produtos, Atividades 

Quando uma entidade, introduz novas linhas de serviço ou inicia transações com as quais 

não está familiarizada, os controlos existentes poderão não ser adequados.  

 Restruturações Organizacionais  

As restruturações (...) poderão ser acompanhadas por reduções de pessoal e inerente 

supervisão e segregação de funções inadequada. Uma pessoa efetuando uma função de 

controlo importante poderá ser eliminada sem que seja estabelecido um controlo 

compensatório. Várias Organizações apreenderam demasiado tarde o risco de efetuarem 

grandes reduções de pessoal sem ponderarem adequadamente as implicações no 

controlo. 

 Operações com o Estrangeiro 

A expansão ou aquisição de operações estrangeiras envolve novos e, muitas vezes, riscos 

únicos que a gestão deverá considerar. Por exemplo, o ambiente de controlo será 

provavelmente afetado pela cultura e hábitos da gestão local e os riscos do serviço 

poderão resultar de fatores específicos à economia local e ambiente regulador ou os 

canais de comunicação e os sistemas de informação poderão não estar corretamente 

definidos ou disponíveis para todos os indivíduos. 

 

1.3.4.2. Mecanismos 

 

Em qualquer pressuposto ou condição significativa, deverão existir mecanismos para identificar 

alterações que ocorreram ou que poderão ocorrer a curto prazo. Estes mecanismos não 

necessitam de ser complexos e, normalmente, são bastante informais em Organizações de 

pequena dimensão. 

 

Por exemplo, o gerente de uma Organização de pequena dimensão reúne-se mensalmente com 

os responsáveis de vendas, contabilidade, compras, produção e engenharia e, durante a reunião 

com uma duração de várias horas: 

a) discutem tecnologias, ações dos concorrentes e novos requisitos dos clientes. 

b) analisam riscos e oportunidades e originam imediatamente planos de Ação para cada 

atividade.     
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c) iniciam imediatamente a implementação e o gerente supervisiona o processo e avalia 

se as alterações no mercado estão a ser adequadamente consideradas por cada 

atividade, efetuando visitas nas semanas e meses seguintes. 

 

1.3.4.3. Visão Futura 

 

Tanto quanto praticável, os mecanismos deverão antever o futuro de forma a que uma entidade 

possa antecipar e planear quaisquer alterações significativas. 

Deverão existir sistemas que avisem o mais cedo possível e identifiquem dados que apontem para 

novos riscos.  

Naturalmente, quanto mais cedo forem reconhecidas as alterações afetando os riscos e 

oportunidades melhores as probabilidades de definir ações para os tratar de forma efetiva. 

Contudo, à semelhança de outros mecanismos de controlo, não se poderá ignorar os custos 

associados. 

Nenhuma entidade tem recursos suficientes para obter e analisar de forma completa a 

informação relativa a uma vastidão de condições evolucionárias que a poderão afetar. Para mais, 

como ninguém possui uma bola de cristal pela qual se possa prever corretamente o futuro, 

mesmo possuindo a informação mais relevante e atual, não se tem garantias que eventos ou 

implicações futuras possam ser adequadamente previstos. 

Muitas vezes, é difícil determinar se a informação significativa é o início de uma tendência 

importante ou uma mera aberração. Desta forma, deverão ser implementados mecanismos 

razoáveis, pelos quais seja possível antecipar alterações que possam afetar a entidade e que 

permitam evitar problemas iminentes e tirar vantagens de oportunidades vindouras. 

Ninguém pode prever com certeza o futuro mas quanto melhor uma entidade for capaz de 

antecipar as alterações e os seus efeitos, menores as surpresas desagradáveis. 

... 
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1.4. Atividades de Controlo 

1.4.1. Introdução 

As atividades de controlo são políticas e procedimentos que correspondem às ações das pessoas 

para implementarem as políticas, de forma a assegurar que as diretivas da gestão identificadas 

como necessárias para tratar os riscos são executadas. 

As atividades de controlo podem ser divididas em três categorias baseadas na natureza dos 

objetivos da entidade com as quais estes se relacionam: 

 De Operações 

 De Informação Financeira 

 De Conformidade 

Embora muitos controlos se relacionem unicamente com uma área, muitas vezes estes 

sobrepõem-se cobrindo várias áreas. Dependendo das circunstâncias, uma determinada atividade 

de controlo poderá satisfazer objetivos da entidade em mais que uma das três categorias. Assim, 

os controlos sobre as operações poderão também assegurar Informação Financeira de confiança, 

os controlos de Informação Financeira poderão servir para cumprir os de conformidade, etc. 

Embora estas categorias facilitem a discussão do controlo interno, a categoria particular na qual 

um controlo é assignado não é tão importante como o papel que este desempenha na realização 

de determinados objetivos da atividade. 

 

1.4.2. Tipos de Atividades de Controlo 

Muitas descrições diferentes de tipos de atividades de controlo têm sido utilizadas incluindo: 

 controlos de prevenção, 

 controlos de deteção, 

 controlos manuais, 

 controlos informáticos e 

 controlos de gestão. 

As atividades de controlo podem ser categorizadas por objetivos de controlo específicos, tais 

como, assegurar a totalidade e exatidão do processamento de dados. Referem-se abaixo algumas 

atividades de controlo normalmente efetuadas por pessoas em diferentes níveis das 

organizações. Estas são apresentadas para ilustrar a variedade de atividades de controlo e não 

para sugerir qualquer categorização específica. 

 Revisões de alto nível 
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São efetuadas revisões de comparação entre valores atuais com valores orçamentados, 

previstos, de exercícios anteriores ou da concorrência. As principais iniciativas são 

identificadas (marketing, processos de produção melhorados, contenção de custos, 

programas de redução) de forma a medir como os objetivos estão a ser atingidos. As 

ações da gestão tomadas para analisar e acompanhar tais relatórios representam 

atividades de controlo. 

 Gestão Direta da Função ou da Atividade 

Os diretores responsáveis por funções ou atividades reveem relatórios de desempenho. 

 Processamento de Informação 

São efetuados diversos controlos para assegurar a exatidão, totalidade, validade ou 

autorização das transações e a continuidade (manutenção) dos registos/ficheiros. 

 Os dados introduzidos são submetidos a "edit checks" ou a comparação 

("matching") com dados de ficheiros aprovados. 

 É verificada a sequência numérica de transações. 

 Totais de ficheiros são comparados e reconciliados com saldos anteriores ou 

com contas de controlo. 

 As exceções são analisadas por funcionários e reportadas a responsáveis 

quando necessário. 

 O desenvolvimento de novos sistemas ou alterações aos já existentes são 

controladas. 

 O acesso a dados, ficheiros e programas é controlado. 

 Controlo Físicos 

São efetuados diversos controlos para assegurar a exatidão, totalidade, validade ou 

autorização das transações e a continuidade (manutenção) dos registos/ficheiros. 

 Indicadores de Desempenho 

O relacionamento de conjuntos diferentes de informação (operacional ou financeira) em 

conjunto com análises das relações e a execução de ações de investigação e correção é 

uma atividade de controlo. Pela investigação de resultados inesperados ou invulgares a 

gestão identifica circunstâncias em que os objetivos subjacentes à atividade poderão não 

ser atingidos. Se os gestores utilizarem esta informação apenas para tomarem decisões 

operacionais ou se derem seguimento também a quaisquer resultados inesperados 

reportados pelo sistema de informação, determina se a análise de indicadores de gestão 

apenas serve requisitos operacionais ou também exerce controlo sobre Informação 

Financeira. 
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 Segregação de Funções 

As funções estão divididas ou segregadas por diversas pessoas de forma a reduzir o risco 

de erro ou ações desapropriadas.  

Estes são alguns exemplos entre uma miríade de procedimentos efetuados diariamente 

numa Organização com o fim de reforçar a adesão a planos de ação estabelecidos e 

manter as entidades direcionadas para a realização dos objetivos. 

 

Políticas e Procedimentos 

 

As atividades de controlo cobrem normalmente dois elementos: 

 políticas ou normas estabelecendo o que deverá ser efetuado e servindo como base para 

o segundo elemento 

 procedimentos para executar a política.  

Muitas vezes, as políticas podem ser comunicadas oralmente o que pode ser efetivo quando esta 

for uma prática antiga e bem compreendida, ou em organizações de pequena dimensão em que 

os canais de comunicação incluem poucos estratos de gestão e interação e supervisão estreita do 

pessoal. 

Contudo, seja a política escrita ou não, deverá ser implementada de forma refletida, consciente e 

consiste. Um procedimento não será útil se efetuado mecanicamente sem uma ênfase acentuada 

e contínua nas condições para as quais a política foi direcionada. 

É essencial que as condições identificadas como resultado dos procedimentos sejam investigadas 

e tomadas medidas corretivas adequadas. 

As ações de supervisão poderão variar em face da dimensão e estrutura organizacional de uma 

Organização e podem consistir na preparação de relatórios formais numa Organização de grande 

dimensão (em que as unidades do serviço referem as razões por que os alvos não foram atingidos 

e que ações estão a ser tomadas para evitar a sua repetição) ou numa reunião entre o gerente e o 

responsável pela produção para discutir o que correu mal e o que precisa de ser feito, numa 

Organização pequena. 

 

1.4.3. Integração com a Avaliação de Risco 

Em conjunto com a avaliação de risco, a gestão deverá identificar e estabelecer as ações 

necessárias para tratar os riscos. Estas ações também servem para concentrar a atenção em 

atividades de controlo a serem estabelecidas para assegurar que as ações são efetuadas correta e 

periodicamente. 

RPC2020 – Página 350 de 639



 

Manual Regulamentar 

CONTROLO INTERNO 

Ref.: JFO.01 

Data: Dezembro 2014 

 

Mod. 2014.01.01 Página 46 de 84 

 

As atividades de controlo são parte fundamental de um processo pelo qual a Organização tenta 

atingir os seus objetivos de serviço. As atividades de controlo não são apenas para o seu bem ou 

porque parecem ser a coisa correta ou certa a fazer. 

 

1.4.4. Controlos sobre Sistemas de Informação 

 

Com a crescente confiança e dependência dos sistemas de informação, são necessários controlos 

sobre esses sistemas (operacionais, financeiros e de conformidade), qualquer que seja a sua 

dimensão. 

Muitas entidades, incluindo Organizações de pequena dimensão ou divisões de Organizações de 

grande dimensão, recorrem a computadores para processamento de informação. Assim, os 

parágrafos abaixo referem quer elementos manuais quer informáticos. 

Para sistemas de informação manuais, serão aplicados controlos diferentes os quais, contudo, 

serão baseados nos mesmos conceitos de controlo. 

Podem ser utilizados dois grupos de atividades de controlo sobre sistemas de informação a 

referir: 

 Controlos Gerais (ou de Integridade ou de Tecnologias de Informação) 

Estes aplicam-se a muitos se não todos os sistemas aplicacionais e visam assegurar a sua 

operação correta e contínua. 

 Controlos Aplicacionais   

Estes incluem procedimentos incluídos nos programas informáticos (programados) e 

procedimentos manuais para controlo da totalidade, exatidão e validade da informação 

financeira ou de outro tipo existente no sistema. 

 

1.4.5. Controlos sobre Sistemas de Informação 

Este controlos aplicam-se a todos os sistemas qualquer que seja a sua dimensão (ambientes 

informáticos de "mainframe", "minis" e "micros" ("endures computing")) e subdividem-se em: 

 Controlos sobre a Operação 

 Controlos sobre o Software de Sistema 

 Controlos sobre a Segurança de Acesso a Sistemas 

 Controlos sobre o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Aplicacionais 

 Controlos Aplicacionais 
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 Relação entre Controlos Gerais e Aplicacionais 

 Evolução. 

 

Ao considerar-se o impacto das tecnologias põem-se algumas questões em relação ao controlo 

interno. 

Estas tecnologias incluem: 

 ferramentas de desenvolvimento CASE ("computer assisted software engineering"); 

 "prototipagem" para criar novos sistemas; 

 processamento de imagem; 

 intercâmbio eletrónico de dados (EDI). 

Estas tecnologias irão afetar a forma como os controlos são implementados sem contudo 

alterarem os requisitos básicos de controlo. 

Por exemplo em "End-user computing" (EUC), micro-computadores cada vez mais potentes e 

minicomputadores mais baratos permitem a distribuição do processamento e da informática. Os 

departamentos efetuam o seu próprio processamento muitas vezes suportado por uma rede 

"local area network" (LAN). Estes sistemas são mantidos pelos respetivos utilizadores em vez de 

por uma estrutura central. 

De forma a providenciar os controlos necessários para sistemas de EUC deverão ser 

implementados, a nível de entidade, políticas para desenvolvimento, manutenção e operação de 

sistemas e estes ambientes de processamento local deverão ser governados por um grau de 

atividades de controlo semelhante ao utilizado num ambiente de "mainframe". 

Outra tecnologia emergente é a inteligência artificial. No futuro, à medida que estes sistemas 

forem embebidos em muitas aplicações (quer desenvolvidas internamente quer adquiridas) terá 

de se decidir sobre: 

 que aplicações são mais adequadas para terem estas tecnologias 

 que ferramenta utilizar 

 como controlar o desenvolvimento. 

Estes sistemas, segundo opinião comum, serão controlados, em última instância, da mesma forma 

que os sistemas são controlados presentemente.  

 

1.4.6. Específico a Entidades 

Uma vez que cada entidade tem o seu conjunto próprio de objetivos e estratégias de 
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implementação existirão diferenças entre a estrutura dos objetivos e as atividades de controlo 

relacionadas. Mesmo em duas entidades com objetivos e estruturas idênticas, as suas atividades 

de controlo serão diferentes. 

Cada entidade será gerida por pessoas diferentes que utilizam julgamentos diferentes ao 

definirem ou efetuarem controlo interno. Mais, os controlos refletem o ambiente e indústria nos 

quais uma entidade opera bem como a complexidade, história e cultura da sua organização. 

O ambiente em que uma entidade opera afeta os riscos aos quais está exposta e poderá 

apresentar requisitos de relatórios externos únicos ou de legislação ou regulamentos especiais. 

A complexidade de uma entidade e a natureza e âmbito das suas atividades afetam as respetivas 

atividades de controlo. Este tipo de organização, com diversas atividades, poderá encarar as 

questões de controlo mais difíceis o que não sucederá com organizações mais simples e com 

menos tipos de atividade. 

Uma entidade com operações descentralizadas e com ênfase na autonomia e inovação local, 

apresentará circunstâncias de controlo diferentes de uma entidade altamente centralizada. 

Outros fatores que influenciam a complexidade de uma entidade e, por conseguinte, a natureza 

dos seus controlos são: 

 localização 

 dispersão geográfica 

 sofisticação das operações 

 métodos de processamento informático. 

Todos estes fatores afetam as atividades de controlo de uma entidade, as quais deverão ser 

concebidas de acordo com estes e de forma a poderem contribuir para a realização dos objetivos 

da entidade.     
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1.5. Informação e Comunicação 

1.5.1. Introdução 

As Organizações deverão recolher ("capture") informação pertinente (financeira e não 

financeira), relacionada com eventos ou atividades externas e internas.  

A gestão deverá identificar a informação relevante à gestão do serviço a qual deverá ser 

entregue, num formato e num período de tempo adequado, às pessoas que têm necessidade 

dela para que possam executar os respetivos controlos e outras responsabilidades. 

1.5.2. Informação 

Para gerir o serviço e direcionar a entidade para a realização dos objetivos em todas as 

categorias (operações, Informação Financeira e conformidade com a legislação e 

regulamentos) é necessária informação a todos os níveis de organização. É utilizada uma lista 

de informação. 

Por exemplo, a informação financeira é utilizada não apenas para a preparação de contas para 

disseminação pelo exterior como para suportar decisões operacionais tais como controlo do 

desempenho e atribuição de recursos. 

Da mesma forma, a informação operacional é essencial para a preparação de contas. Esta 

informação inclui as transações rotineiras como compras, vendas e outras transações bem 

como informação em novos produtos da concorrência ou condições económicas que podem 

afetar a valorização de inventários e clientes. 

A informação é identificada, recolhida ("capture"), processada e reportada por sistemas de 

informação. 

O termo "sistemas de informação" é usado frequentemente no contexto do processamento de 

informação gerada internamente e relacionada com transações tais como compras, vendas e 

atividades operacionais internas como processos de produção. 

Os sistemas de informação que podem ser computorizados, manuais ou uma combinação, na 

verdade tratam estes assuntos mas, tal como referidos aqui, são um conceito muito mais 

extenso. 

Os sistemas de informação também tratam de informação relacionada com eventos, 

atividades e condições externas tais como: 

 dados económicos do mercado; 

 dados económicos da indústria que chamam a atenção para mudanças na procura dos 

produtos ou serviços da Organização; 

 dados sobre materiais e serviços necessários para os processos de produção de uma 

entidade; 

 informações do mercado sobre a evolução da procura e das preferências; 
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 informações sobre as atividades de desenvolvimento de produtos pela concorrência; 

 alterações legislativas ou regulamentares. 

Os sistemas de informação, algumas vezes, operam num modo de controlo ("monitoring") 

recolhendo ("capture") informação específica de forma rotineira. 

Por exemplo, o sistema poderá: 

 recolher informação sobre a satisfação dos clientes em relação aos produtos da 

Organização. 

 identificar e reportar: 

 vendas por produto e localização 

 lucros ou prejuízos por cliente 

 devoluções e pedidos de desconto 

 reação por reclamações e outros comentários. 

Também poderão ser efetuados esforços, regularmente, para obter informação sobre os 

requisitos de mercado em relação a especificações técnicas do produto ou requisitos de 

clientes.  

Esta informação poderá ser obtida através de questionários, entrevistas e estudos de mercado 

gerais ou em grupo.  

Os sistemas de informação poderão ser formais ou informais. As conversas com clientes, 

fornecedores, legisladores e funcionários providenciam, muitas vezes, alguma da informação 

crítica para identificar riscos e oportunidades. 

Da mesma forma, a participação em seminários profissionais ou relacionados com a indústria 

ou a inscrição em associações poderão prestar informação bastante valiosa. 

A manutenção da informação consistente com os requisitos torna-se particularmente 

importante quando uma entidade opera com base em: 

 alterações fundamentais na indústria 

 concorrentes altamente inovativos 

 mudanças significativas nos requisitos dos clientes. 

Assim, os sistemas de informação deverão mudar conforme e quando requerido de modo a 

suportar novos objetivos da entidade resultantes das mudanças verificadas e relacionadas, por 

exemplo com redução de ciclos temporais para comercializar produtos, subcontratação 

("outsourcing") de algumas funções e mudanças na força de trabalho. 

Em tais ambientes existe a necessidade especial de diferenciar formas de medida utilizadas 

como indicadores de aviso de dados contabilísticos históricos. Ambos são importantes e o 

segundo, quando utilizado corretamente poderá providenciar sinais de aviso.  

RPC2020 – Página 355 de 639



 

Manual Regulamentar 

CONTROLO INTERNO 

Ref.: JFO.01 

Data: Dezembro 2014 

 

Mod. 2014.01.01 Página 51 de 84 

 

Contudo, os sistemas de informação, para serem eficazes, não deverão apenas identificar e 

recolher ("capture") informação financeira e não financeira necessária mas também processá-

la e reportá-la de forma atempada e adequada que seja útil para controlar as atividades da 

entidade. 

 

1.5.2.1. Sistemas Estratégicos e Integrados 

Os sistemas de informação são, muitas vezes, uma parte integral das atividades operacionais. 

Estes não se limitam a recolher a informação necessária para decidir sobre a execução do 

controlo, tal como referido acima, mas são cada vez mais concebidos para suportar a tomada 

de decisões estratégicas. 

Decisões Estratégicas 

A utilização estratégica de sistemas de informação contribuiu para o sucesso de muitas 

organizações.  

À medida que a comunidade Organizaçãorial aprendeu como utilizar sistemas mais recentes e 

com melhor desempenho, muitas organizações identificaram as formas como os seus produtos 

estavam a ser vendidos em áreas-chave e como determinadas linhas estavam a reagir.  

A utilização de tecnologias para responder a um mercado melhor conhecido, é uma tendência 

crescente, uma vez que os sistemas são utilizados para suportar estratégias proactivas em vez 

de reativas. 

Integração com as Operações 

A utilização estratégica de sistemas de informação demonstra a mudança ocorrida de sistemas 

inicialmente financeiros para sistemas integrados nas operações da entidade. 

Estes sistemas possibilitam o controlo do processo do serviço, a identificação e registo de 

transações em tempo real e muitas vezes incluem muitas das operações da organização num 

ambiente integrado e complexo. 

Em instalações produtivas, os sistemas de informação suportam todas as fases de produção e 

são utilizados para a receção e verificação de matérias-primas, seleção e combinação dos 

componentes, controlo de qualidade sobre os produtos acabados, atualização dos registos de 

existências e clientes e distribuição de produtos acabados.  

Em muitos ambientes, estes passos estão ligados de tal forma através de sistemas de controlo 

de processos e robótica que a intervenção humana é praticamente nula. 

O efeito de sistemas operacionais integrados é dramático como pode ser visto em sistemas de 

inventário "Just-in-time". As Organizações que utilizam o JIT mantêm stocks mínimos e 

reduzem os custos significativamente.  

Muitos dos novos sistemas de produção estão altamente integrados com outros sistemas 

organizacionais e podem incluir os sistemas financeiros da organização. Estes sistemas, à 

medida que executam outras aplicações, atualizam automaticamente os registos 
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contabilísticos e financeiros. 

Tecnologias coexistentes 

Apesar do desafio de se manter atualizado com a revolução que se verifica nas tecnologias de 

sistemas de informação, é um erro assumir que os novos sistemas proporcionam controlos 

mais eficazes. Na verdade, o oposto pode ser verdade pois os sistemas mais antigos foram 

testados pela sua utilização rotineira e fornecem o que lhes é requerido. 

O processo é tal que os sistemas de uma organização evoluem muitas vezes para uma mera 

satisfação de requisitos tornando-se numa amálgama de muitas tecnologias. 

 

1.5.2.2. Qualidade da Informação 

 

A qualidade da informação gerada afeta a capacidade da gestão tomar decisões apropriadas 

na gestão e controlo das atividades da entidade. Muitas vezes, os sistemas modernos 

possibilitam a capacidade de leitura interativa pelo que a informação mais atual está 

disponível a pedido. 

É fundamental que os relatórios contenham informação apropriada e suficiente que permita 

um controlo efetivo. A qualidade da informação inclui: 

 O conteúdo é apropriado - a informação necessária é ali referida. 

 Informação atempada - a informação está disponível quando requerido. 

 Informação atual   - a última informação está disponível. 

 Informação exata  - a informação está correta. 

 Informação acessível  - a informação pode ser obtida por quem de 

direito. 

Todas estas questões deverão ser contempladas na fase de conceção de um sistema. Caso tal 

não seja feito, é provável que o sistema não produza a informação requerida pela gestão e 

outro pessoal. 

Visto ser essencial para exercer o controlo ter a informação correta de forma atempada e no 

local correto, os sistemas de informação, enquanto parte integrante de um sistema de 

controlo interno, também deverão ser controlados. 

A qualidade da informação poderá depender do funcionamento das atividades de controlo.  

Comunicação 

A comunicação é inerente aos sistemas de informação. Como já referido anteriormente, estes 

sistemas deverão proporcionar informação ao pessoal apropriado de forma a que estes 

possam exercer as suas responsabilidades relativas a operações, Informação Financeira e 

conformidade com legislação e regulamentos.  
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As comunicações também deverão ocorrer de uma forma mais ampla, contemplando 

expectativas, responsabilidades de indivíduos e grupos e outras questões importantes. 

 

Interna 

 

Todo o pessoal, em especial os que têm responsabilidades importantes de gestão relacionadas 

com operações e finanças, além de receberem informação relevante para gerirem as suas 

atividades precisam de receber uma mensagem clara da gestão de topo de que as 

responsabilidades inerentes ao controlo interno deverão ser tomadas a sério.  

Quer a clareza da mensagem quer a eficácia da sua comunicação são importantes. 

As funções específicas também deverão ser claramente estabelecidas. Cada indivíduo deverá 

compreender os aspetos relevantes do sistema de controlo interno, como funcionam e qual o 

seu papel e responsabilidade no sistema. Sem esta compreensão, poderão ocorrer problemas.    

Por exemplo, numa Organização, os chefes de secção tinham de assinar um relatório mensal 

evidenciando que tinham sido efetuadas determinadas reconciliações. Assim, todos os meses, 

os relatórios eram assinados e submetidos para conhecimento. Mais tarde, ao serem 

detetados problemas graves, foi verificado que pelo menos dois desses chefes não sabiam o 

que se esperava deles.  

O pessoal deverá saber que, ao executarem as suas funções, sempre que o inesperado ocorre, 

deverão ter em atenção não apenas o acontecimento mas também a sua causa. Desta forma, 

poderá ser identificada uma deficiência potencial e definidas as ações para evitar a sua 

ocorrência.  

O pessoal também deverá saber como as suas atividades se relacionam com o trabalho de 

outros. Este conhecimento é necessário para reconhecer um problema ou determinar a sua 

causa e medidas corretivas.  

O pessoal deverá saber qual o comportamento esperado ou aceitável. Já houve casos de 

preparação de contas fraudulentas em que os gestores, sobre pressão de cumprirem o 

orçamento, falsificaram os resultados operacionais. Nalguns destes casos, ninguém tinha 

informado os indivíduos que tal prática era ilegal ou inaceitável. Tal aponta para a natureza 

crítica de como as mensagens são comunicadas dentro da organização. 

Um gestor que instrui os subordinados para cumprirem o orçamento de qualquer forma 

poderá estar a comunicar, inconscientemente, uma mensagem errada.     

O pessoal também precisa de dispor de um meio de comunicar à gestão informação 

significativa de que tenha conhecimento. 

Algum do pessoal que trata de questões operacionais críticas no dia-a-dia está na posição ideal 

para identificar ou reconhecer problemas à medida que ocorrem.  

Para que tal informação seja comunicada à gestão deverão existir canais abertos de 
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comunicação e uma vontade de escutar. As pessoas deverão crer que os seus superiores, na 

verdade, querem conhecer os seus problemas e os tratarão eficazmente. 

Muitos gestores reconhecem que deverão evitar "matar" os mensageiros mas, quando 

pressionados pelo dia a dia, podem não estar recetivos a pessoas que lhes apresentem 

problemas legítimos. 

Os funcionários são rápidos a captar se um superior tem ou não tempo ou interesse em tratar 

os problemas por eles detetados. Ignorando tais problemas, o gestor que não é recetivo a 

informação sobre problemas é, muitas vezes, o último a saber que o canal de comunicações 

está encerrado. 

Em muitos casos, as linhas de comunicação ("reporting") numa organização são os canais 

apropriados de comunicação. Em algumas circunstâncias, contudo, são necessárias linhas de 

comunicação separadas para servirem como mecanismo contra falhas caso os canais normais 

estejam inoperativos. 

Algumas Organizações estabelecem um canal direto para um gestor de topo através do diretor 

do Departamento de Auditoria Interna ou do Departamento Legal. 

Por exemplo: 

 um gestor de topo de uma Organização põe-se à disposição de qualquer funcionário 

uma tarde por semana e faz divulgar que as visitas, qualquer que seja o assunto, são 

apreciadas.  

 outro gestor faz visitas periódicas à fábrica tentando criar uma atmosfera em que os 

funcionários comunicarão os seus problemas e questões. 

Sem a abertura de canais de comunicação e a vontade de escutar, o fluxo de informação numa 

organização poderá ser bloqueado. 

Em todos os casos, é importante que o pessoal compreenda que não haverá represálias 

quando reportem informação relevante. Como notado anteriormente, uma mensagem clara é 

enviada quando existem mecanismos de: 

 encorajamento aos funcionários para reportarem violações ao código de conduta da 

entidade; 

 tratamento de funcionários que façam tais comunicações. 

Muito tem sido escrito sobre a adequação da proteção pela existência de informadores 

(denunciantes) mais frequentemente no contexto do sector público.  

Alguns comentadores contrariam isto com expressões de preocupação acerca de entidades 

que se atolaram ao lidarem com declarações infundadas feitas por funcionários descontentes. 

Um balanço pode e deverá ser atingido pois é importante que a gestão comunique as 

mensagens corretas e forneça veículos razoáveis para que lhes sejam feitas comunicações 

legítimas. 

As comunicações entre a direção e a administração ou seus comités são críticas pois a gestão 
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deverá manter a administração ao corrente de desempenho, desenvolvimentos, riscos, 

iniciativas principais e outros acontecimentos ou ocorrências relevantes. 

Quanto melhores as comunicações para a administração mais efetivas poderão ser as suas 

responsabilidades de supervisão, a sua atuação como conselho em questões críticas e a sua 

prestação de suporte. Pela mesma razão, o conselho deverá comunicar à gestão toda a 

informação necessária de forma a providenciar direção e reação. 

 

Externa 

 

Deverá existir comunicação apropriada não apenas dentro da entidade como para fora desta. 

Com a abertura de canais de comunicação para o exterior, os clientes e fornecedores poderão 

prestar input significativo sobre a conceção e qualidade dos produtos ou serviços, permitindo 

que uma Organização considere os requisitos ou preferências evolucionárias dos clientes. 

Qualquer pessoa negociando com a entidade deverá reconhecer que ações incorretas tais 

como "luvas" não serão toleradas. 

As Organizações poderão comunicar diretamente com os clientes em relação, por exemplo, à 

forma como a Organização espera que os funcionários do cliente negoceiem com ela. 

As comunicações de entidades externas fornecem, assiduamente, informações importantes 

sobre o funcionamento do sistema de controlo interno. 

A compreensão das operações, serviço e sistema de controlo interno de uma entidade pela 

auditoria externa fornece à gestão informação importante sobre o controlo. 

Os legisladores ou reguladores relacionados com o governo, instituições de crédito e seguros 

reportam os resultados de revisões ou exames de conformidade que poderão fazer realçar 

deficiências de controlo. As reclamações ou pedidos de esclarecimento sobre despachos, 

recebimentos, faturação ou outras atividades apontarão, muitas vezes, para problemas 

operacionais. Estes deverão ser revistos por pessoal independente do tratamento das 

transações originais e todo o pessoal deverá estar preparado para reconhecer as implicações 

de tais circunstâncias, investigá-las e tomar as ações corretivas necessárias. 

As comunicações aos acionistas, investidores, legisladores, analistas financeiros e outras 

entidades externas deverão prestar informação relevante às suas necessidades de forma a que 

possam compreender as circunstâncias e riscos com que a entidade se depara. 

Estas comunicações deverão ser: 

 adequadas, 

 fornecer informação atempada e pertinente, e  

 estar em conformidade com os requisitos legais 
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As comunicações da gestão com entidades externas também divulgam mensagens internas 

pela organização. 

 

1.5.2.3. Métodos de Comunicação 

A comunicação pode ser divulgada por manuais de políticas, mesmos internos, notícias nos 

quadros de informação, etc. Quando tais mensagens são transmitidas oralmente (em grandes 

grupos, reuniões, etc) o tom de voz e a postura servem para dar ênfase ao que é dito. 

Outra forma de comunicação bastante poderosa são as ações tomadas pela gestão ao 

tratarem com os subordinados. Os gestores deverão lembrar-se a si próprios que "As ações 

falam mais alto que as palavras". Por sua vez, as ações destes são influenciadas pela história e 

cultura da entidade baseando-se em observações anteriores de como os seus superiores 

trataram situações similares. 

Uma entidade com uma história rica e longa de operação dentro de princípios de integridade e 

cuja cultura é compreendida pelas pessoas da organização, não terá muitos problemas em 

comunicar a sua mensagem. 

Uma entidade que não tenha essa tradição terá de se empenhar mais na forma como as 

mensagens são comunicadas. 
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1.6. Controlo ("Monitoring") 

1.6.1. Introdução 

Os sistemas de controlo interno e a forma como os controlos são aplicados vão evoluindo e os 

procedimentos outrora efetivos podem tornar-se menos efetivos ou mesmo deixar de ser 

efetuados. Tal pode ser motivado por: 

 admissão de novo pessoal, 

 eficácia da formação e supervisão, 

 constrangimentos de tempo e recursos, ou 

 pressões adicionais. 

Além do acima referido, as circunstâncias que deram origem à conceção do sistema de 

controlo interno poderão também mudar causando que este não tenha capacidade de 

prevenir os riscos inerentes às novas condições. Assim, a gestão deverá determinar se o 

sistema de controlo interno continua relevante e capaz de tratar novos riscos. 

O controlo ("monitoring"): 

 assegura que o controlo interno continua a operar efetivamente. Este processo 

envolve a avaliação periódica, por pessoal apropriado, da conceção e operação dos 

controlos e a execução das medidas necessárias. 

 aplica-se a todas as atividades dentro de uma organização e por vezes também a 

entidades externas. 

 pode ser efetuado através de atividades contínuas ou avaliações separadas. 

Os sistemas de controlo interno serão normalmente estruturados para se controlarem a eles 

próprios, até um certo grau, numa base contínua.  

Quanto maior o nível e eficácia do controlo contínuo, menor a necessidade de avaliações 

separadas. 

A definição da frequência de avaliações separadas, necessárias para que a gestão tenha 

confiança razoável sobre a eficácia do sistema de controlo interno, cabe à própria gestão. Ao 

determinar tal frequência deverá ser considerado o seguinte: 

 natureza e grau das alterações em curso e dos riscos associados; 

 a competência e experiência do pessoal responsável pela implementação dos 

controlos;   

 os resultados do controlo contínuo. 

Geralmente, uma combinação de controlo contínuo e avaliações separadas assegurará que o 

sistema de controlo interno mantém a sua eficácia ao longo do tempo.  
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Deverá ser reconhecido que os procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos estão 

embebidos nas atividades operacionais recorrentes de uma entidade. Uma vez que estes são 

efetuados em tempo real, reagem dinamicamente a condições de mudança, e estão 

enraizados na entidade, são mais efetivos que os procedimentos executados como parte das 

avaliações separadas. 

Visto que as avaliações separadas são efetuadas após a ocorrência do facto os problemas 

serão identificados mais rapidamente pelas rotinas de controlo contínuas. Algumas entidades 

com boas atividades de controlo contínuo mesmo assim efetuarão avaliações separadas do 

sistema de controlo interno ou partes deste de anos em anos.  

Uma entidade que compreende a necessidade de avaliações separadas frequentes deverá 

concentrar-se em meios para melhorar as suas atividades de controlo contínuo e, desta forma, 

dar ênfase a controlos "built in" em vez de "added on". 

 

1.6.2. Atividades Contínuas de Controlo 

As atividades para controlar ("monitoring") a eficácia do sistema de controlo interno são 

múltiplas e incluem, entre outras, atividades regulares de gestão e supervisão, comparações, 

reconciliações e outras ações rotineiras. Como exemplos podem-se referir: 

 a gestão operacional, ao executar as suas atividades periódicas de gestão, obtém 

evidência que o sistema de controlo interno continua a funcionar. Quando os 

relatórios operacionais são integrados ou reconciliados com a Informação Financeira e 

utilizados para gerir as operações numa base contínua, quaisquer incorreções ou 

exceções quanto aos resultados esperados serão fácil e rapidamente identificadas. 

 Por exemplo, os diretores de vendas, compras, e produção aos níveis de divisão, 

subsidiárias e entidade estão em contacto com as operações e questionam os 

relatórios que diferem significativamente do seu conhecimento das operações. 

 A eficácia do sistema de controlo interno é enaltecida pela preparação de relatórios 

atempados e completos e pela resolução de quaisquer exceções.    

 As comunicações de entidades externas confirmam a informação gerada internamente 

ou apontam problemas. 

 Por exemplo, os clientes ao pagarem as faturas, implicitamente estão a confirmar os 

dados em conta corrente. Da mesma forma, as reclamações de clientes quanto a 

faturas poderão indicar deficiências do sistema de processamento das transações de 

vendas.  

 Uma estrutura organizacional e atividades de supervisão apropriadas proporcionam 

supervisão sobre as funções de controlo e identificação de deficiências. 

 Por exemplo, as atividades servindo como controlo da exatidão e totalidade do 

processamento de transações são periodicamente supervisionadas. 
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 As funções dos indivíduos estão separadas de forma a que pessoas diferentes 

verifiquem o trabalho de outros. 

 Os dados registados por sistemas de informação são comparados, quando aplicável, 

com os bens físicos. 

 Por exemplo, as existências de produtos acabados são examinadas periodicamente 

sendo as contagens comparadas com os registos contabilísticos e quaisquer diferenças 

reportadas. 

 Os auditores externos e internos reportam regularmente recomendações para que o 

sistema de controlo interno seja melhorado.  

 Em muitas entidades, os auditores procedem á avaliação e teste da eficácia do sistema 

de controlo interno. As deficiências potenciais são identificadas e ações alternativas 

reportadas à gestão muitas vezes acompanhadas de informação útil na determinação 

do benefício/custo.  

 Os auditores internos ou outro pessoal efetuando funções de revisão similares podem 

ser particularmente efetivos no controlo ("monitoring") das atividades da entidade. 

 Ações de formação, sessões de planeamento e outras reuniões providenciam reação e 

comunicação à gestão sobre se os controlos são efetivos. Para além de problemas 

particulares que poderão indicar questões de controlo, a consciencialização dos 

participantes quanto a controlo torna-se evidente. 

 Periodicamente, é requerido ao pessoal que comente explicitamente se compreendem 

e cumprem o código de conduta da entidade. O pessoal operacional e financeiro pode 

também ser requerido para comentar se determinados procedimentos de controlo 

estão a ser efetuados regularmente. Tais declarações poderão ser verificadas pela 

gestão ou pela auditoria interna. 

Pode ser verificado que estas atividades de controlo ("monitoring") contínuo abordam aspetos 

importantes de cada um dos componentes do controlo interno. 

1.6.3. Avaliações Separadas 

Enquanto os procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos proporcionarão, 

normalmente, comentários e reações quanto à eficácia de outros componentes de controlo, 

poderá ser útil proceder à sua revisão periódica focando diretamente na eficácia do sistema. 

Tal ainda proporciona uma oportunidade para considerar a eficácia recorrente dos 

procedimentos de controlo ("monitoring") contínuos. 

Nível e Frequência 

As avaliações de controlo interno variam em nível e frequência dependendo de: 

 significado dos riscos controlados 

 importância dos controlos na redução dos riscos. 
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Os controlos que tratem riscos prioritários bem como os mais críticos para reduzir 

determinado risco tenderão a ser avaliados mais frequentemente. 

A avaliação de um sistema de controlo interno na sua globalidade, a qual será menos 

frequentemente necessária que uma avaliação de controlos específicos, pode ser iniciada por 

diversas razões nomeadamente: 

 alteração importante na gestão ou estratégia; 

 aquisições ou abates importantes; 

 alterações significativas nas operações; 

 alterações nos métodos de processamento de informação financeira. 

Quando é tomada a decisão de avaliar o sistema de controlo interno de uma entidade na sua 

globalidade deverá prestar-se atenção a cada um dos componentes do controlo interno no 

que respeita a todas as atividades significativas. 

O nível da avaliação também dependerá de qual das três categorias de objetivos (operações, 

Informação Financeira e conformidade com a legislação e regulamentos),  se vai tratar. 

 

1.7. Limitações do Controlo Interno 

1.7.1. Introdução 

Alguns observadores têm visto o controlo interno como uma forma de evitar falhas numa 

entidade ou seja, que esta realizará sempre os seus objetivos de: 

 Operações 

 Informação Financeira   

 Conformidade com a Legislação e Regulamentos Aplicáveis  

Neste sentido, o controlo interno é, algumas vezes, visto como a cura para todas as doenças 

reais e potenciais de um serviço. Esta visão é errada pois o controlo interno não é uma 

panaceia. 

Ao considerarem-se as limitações do controlo interno, deverão reconhecer-se dois conceitos 

distintos a referir: 

 primeiro, o controlo interno, mesmo que efetivo, opera em níveis diferentes em 

relação a objetivos distintos. Para os objetivos relacionados com a eficiência e eficácia 

das operações da entidade (realizar a sua missão básica, obter lucros, etc) o controlo 

interno poderá assegurar que a gestão está ou não alertada para o progresso da 

entidade. Contudo, não pode assegurar uma confiança razoável de que os objetivos 

serão concretizados. 
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 segundo, o controlo interno não pode assegurar confiança absoluta em relação às três 

categorias de objetivos. 

O primeiro conjunto de limitações reconhece que alguns acontecimentos ou condições estão 

simplesmente fora do controlo da gestão. 

O segundo relaciona-se com a realidade que nenhum sistema efetuará sempre o que se espera 

dele. O melhor que se pode esperar de um sistema de controlo interno é a obtenção de uma 

confiança razoável. 

Uma confiança razoável não implica na verdade que um sistema de controlo interno terá 

quebras frequentemente. Muitos fatores, individual ou coletivamente, servem para 

proporcionar força ao conceito de confiança razoável.  

O efeito cumulativo do controlos que satisfazem objetivos múltiplos e a natureza variada dos 

controlos reduzem o risco de uma entidade não realizar os seus objetivos. Além disto, as 

atividades operacionais e responsabilidades normais e diárias de pessoas atuando em vários 

níveis da organização são direcionadas para a realização dos objetivos da entidade. 

Na verdade, entre um conjunto de entidades bem controladas, é vulgar que a maioria: 

 seja regularmente informada quanto a estratégias para realizar os objetivos de 

operações, 

 concretize regularmente objetivos de conformidade, e  

 produza de forma consistente, período após período e ano após ano, contas 

financeiras fiáveis.  

Contudo, em virtude das limitações inerentes referidas atrás, não há garantia que, por 

exemplo, um evento incontrolável, um erro ou um incidente de comunicação ("reporting") 

incorreta não ocorra. Noutras palavras, mesmo um sistema de controlo interno eficaz está 

sujeito a falhas. 

1.7.2. Julgamento 

A eficácia dos controlos estará limitada pela realidade da fraqueza humana na tomada de 

decisões de serviço.  

Estas decisões deverão ser tomadas por julgamento humano, no tempo disponível e baseadas 

em informação à mão e sob as pressões da gestão do serviço. Para algumas destas decisões 

poderá verificar-se mais tarde, com uma compreensão perspicaz, que produziram resultados 

abaixo dos desejados pelo que terão de ser alteradas. 

A natureza das decisões relacionadas com o controlo interno que terão de ser tomadas com 

base em julgamento humano é descrita nos capítulos abaixo. 

1.7.3. Deficiências 

Mesmo quando o controlo interno foi bem concebido poderá ter falhas ou apresentar 
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deficiências pois o pessoal poderá: 

 não compreender as instruções dadas; 

 tomar decisões erradas; 

 cometer erros devido a falta de cuidado, distração ou fadiga. 

Por exemplo, um supervisor da contabilidade responsável pela investigação de exceções 

poderá esquecer-se, ou mesmo não investigar, adequadamente, as exceções de forma a 

determinar as correções apropriadas. O pessoal eventual contratado para substituir pessoal de 

férias ou doente que execute controlos poderá não os desempenhar corretamente. Poderão 

ser efetuadas e implementadas alterações aos sistemas sem que o pessoal tenha recebido 

formação que lhes permita reagir de forma apropriada a sinais de funcionamento incorretos. 

1.7.4. Anulação pela Gestão 

A eficácia de um sistema de controlo interno está diretamente relacionada com a eficácia das 

pessoas responsáveis pelo seu funcionamento. Mesmo em entidades controladas eficazmente, 

com altos níveis de moral e consciência de controlo, o controlo interno pode ser anulado 

("override") por um gestor. 

O termo "Anulação pela Gestão" utilizado neste contexto, significa a anulação de políticas e 

procedimentos estabelecidos com intenções ilegais ou ilegítimas de lucro pessoal ou a 

apresentação enaltecida ou incorreta da situação financeira ou estado de conformidade da 

entidade. 

Um gestor de uma divisão ou de topo poderá anular o sistema de controlo por várias razões 

nomeadamente para: 

 aumentar os proveitos reportados de forma a cobrir uma diminuição antecipada de 

cotação na bolsa; 

 permitir que os proveitos reportados estejam em conformidade com orçamentos 

surrealísticos; 

 sobreavaliar o valor de mercado de uma entidade antes de uma oferta pública ou 

venda; 

 ir ao encontro de projeções de vendas ou de resultados para amortecer o efeito de 

pagamentos de bónus relacionados com o desempenho; 

 Encobrir a cobertura de violações de contratos de empréstimos;  

 Esconder a falta de cumprimento de requisitos legais. 

As práticas de anulação incluem: 

 a apresentação errada de forma deliberada a bancos, advogados, contabilistas e 

clientes.  

 a emissão de documentos falsos como ordens de compra e faturas de vendas. 
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A anulação pela gestão não deverá ser confundida com "Intervenção da Gestão", que 

representa as ações da gestão, por razões legítimas, para não cumprir as políticas e 

procedimentos estabelecidos.  

A intervenção da gestão é necessária para tratar com transações ou eventos não recorrentes 

ou comuns que, de outra forma, poderiam ser tratados pelo sistema de controlo interno de 

forma inapropriada. 

Em todos os sistemas de controlo interno é necessário prever a intervenção da gestão pois 

nenhum sistema pode ser concebido para antecipar todas as condições que possam ocorrer. 

As ações de intervenção da gestão são geralmente públicas e documentadas ou comunicadas a 

pessoal apropriado enquanto tal não se passa com as ações de anulação de forma a ocultar as 

ações efetuadas. 

1.7.5. Conluio  

As atividades de dois ou mais indivíduos em conluio poderão resultar em falhas de controlo. 

Indivíduos atuando em conjunto para perpetrar e ocultar ações a uma eventual deteção 

podem, muitas vezes, alterar dados financeiros ou outra informação de gestão de tal forma 

que não seja identificável pelo sistema de controlo interno.  

Por exemplo, poderá haver conluio entre um funcionário responsável pela execução de uma 

função importante e um cliente, fornecedor, ou outro funcionário. Num nível diferente, vários 

estratos de gestão divisional ou de vendas, poderão estar em conluio para rodearem controlos 

para que os resultados reportados vão ao encontro de orçamentos ou de incentivos. 

1.7.6. Custos versus Benefícios 

Existem sempre constrangimentos associados aos recursos pelo que as entidades deverão 

considerar os custos e benefícios relacionados com a definição de controlos. 

Ao determinar se um controlo deverá ser estabelecido, o risco de erro e o seu potencial efeito 

na entidade são considerados em conjunto com os respetivos custos de definição de um novo 

controlo. Por exemplo, poderá não compensar a instalação de um sistema sofisticado de 

controlo de inventários para controlar os níveis de matérias primas se: 

 o custo das matérias primas utilizadas na produção é baixo, 

 o material não é perecível,  

 existem fontes de fornecimento rápidas, 

 existe espaço de armazenagem disponível. 

A medição de custo e benefício inerentes à implementação de controlos é feita com diferentes 

níveis de precisão. Geralmente, é mais fácil tratar do custo que, em muitos casos, pode ser 

quantificado de uma forma adequadamente precisa. 

Normalmente, são considerados todos os custos diretos associados com a implementação de 
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um controlo e os custos indiretos quando mensuráveis de forma prática. Algumas 

Organizações também incluem os custos de oportunidade associados com a utilização dos 

recursos. 

Noutros casos, contudo, poderá ser mais difícil quantificar os custos por ser difícil quantificar o 

tempo e esforços relacionados como, por exemplo, alguns fatores do ambiente de controlo 

tais como: 

 compromisso da gestão com valores éticos ou de competência do pessoal; 

 avaliações de risco; 

 obtenção de alguma informação externa como situação de mercado ou preferências 

dos clientes. 

O benefício requer, muitas vezes, uma avaliação ainda mais subjetiva. Por exemplo, os 

benefícios de programas de formação eficazes são normalmente evidentes mas difíceis de 

quantificar. 

Contudo, alguns fatores podem ser considerados na avaliação dos benefícios potenciais 

nomeadamente: 

 a probabilidade de ocorrência da condição indesejável 

 a natureza das atividades 

 o efeito potencial operacional ou financeiro que o evento pode ter na entidade. 

A complexidade da determinação de custo/benefício é composta pela inter-relação dos 

controlos com as operações do serviço. Quando os controlos são integrados ou "built in" nos 

processos de gestão e serviço é difícil isolar quer os custos quer os benefícios. 

Da mesma forma, muitas vezes, a variedade de controlos poderá servir, individual ou 

conjuntamente, para mitigar um determinado risco. 

Como exemplo, vejamos o caso de devoluções: 

 Quando registadas é suficiente reconciliar a atualização dos ficheiros de clientes e 

inventários com os totais das devoluções? 

 É necessário verificar também os códigos de conta dos clientes e, se verdadeiro, a que 

nível? 

 É suficiente a reconciliação mensal do ficheiro auxiliar de clientes com o mestre? 

 Ou são necessários procedimentos mais extensivos para assegurar que os registos 

auxiliares foram adequadamente atualizados pelas devoluções? 

 Que mecanismos foram implementados para chamar a atenção se as devoluções são 

um sintoma de um problema sistemático na conceção, produção, despacho ou 

faturação de um produto ou de serviço a clientes?   

As respostas a estas questões dependem dos riscos envolvidos em circunstâncias específicas e 
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os custos e benefícios inerentes à implementação de cada procedimento de controlo. 

A determinação de custo/benefício também varia consideravelmente em função da natureza 

do serviço. Por exemplo, um sistema informático que gera informação sobre a frequência, 

valor e número de produtos em cada documento das encomendas de clientes, é muito 

importante para uma Organização de encomendas por catálogo. 

Para uma Organização produzindo veleiros por encomenda o tipo de informação sobre clientes 

referida acima terá muito menos importância pelo que o sistema informático não seria 

provavelmente considerado benéfico. 

Em virtude da insignificância relativa de uma determinada atividade ou do risco relacionado 

poderá não ser necessário efetuar uma análise do custo/benefício pois o esforço de a efetuar 

poderá não se justificar. 

O desafio está na determinação do balanceamento correto pois o controlo quando excessivo é 

contra produtivo. 

Normalmente, os clientes que façam encomendas telefónicas não tolerarão procedimentos de 

aceitação destas que sejam demasiado detalhados ou morosos. Quando o controlo seja 

reduzido existe o risco de serem originados devedores duvidosos.  

Um balanceamento apropriado é necessário num ambiente altamente competitivo e, apesar 

das dificuldades, continuarão a tomar-se decisões de custo/benefício. 
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2. Implementação de um Sistema de Controlo Interno 

2.1. Introdução 

As seguintes diretrizes centralizam-se nos principais assuntos chave que precisam de ser 

considerados por uma organização que tem como objetivo implementar um “Programa de 

controlo Interno Baseado na Gestão do Risco” (conforme o COSO). 

A implementação de um Sistema Integrado de Controlo Interno não se alcança unicamente, 

com a elaboração de manuais, promulgação diretivas ou de simples e isoladas ações de 

formação, mas sim com a combinação destes e outros meios e recursos. Com esse objetivo 

apresentamos de modo sucinto alguns dos principais aspetos que uma abordagem à 

Implementação de um Sistema de Controlo Interno deverá obedecer, nomeadamente: 

Parte I - Principais aspetos que precisam ser considerados por uma organização;   

Parte II - cobre as ações de auditoria interna que deverão ser consideradas, desde as 

orientações de conformidade dos “acionistas” com a gestão de topo. 

 

O Committee of Sponsoring Organisations (COSO) da Treadway Commission emitiu um 

relatório em 1992 intitulado “Controlo Interno - Programa Integrado”.  Este juntou diferentes 

visões sobre controlo interno a nível mundial, pelo que foi reconhecido como a melhor 

abordagem de controlo interno por todo o mundo.    

Em temos de definição, o controlo interno é reconhecido como um processo, efetuado pelos 

quadros de uma entidade, desde os gestores de topo ao outro pessoal mais operacional, 

orientados para assegurarem confiança razoável relativa à realização de objetivos , nas 

categorias seguintes:   

  eficácia e eficiência de operações; 

  confiança nas demonstrações financeiras; 

  conformidade com as leis aplicáveis e regulamentos.   

 

2.2. Requisitos de Implementação do Controlo Interno 

2.2.1. Os Benefícios de uma Boa Governação em Gestão de Risco e Controlo Interno 

Corporate Governance envolve a maneira na qual o serviço e atividades de uma Organização 

são governados pelo quadro dos seus diretores e executivos máximos, influenciando como se: 

 atinge os seus objetivos (incluindo a geração de lucros económicos para seus 

acionistas); 

 executa as operações Organizacionais no dia-a-dia; 
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 considera os interesses de todos os stakeholders reconhecidos, inclusive empregados, 

clientes, financeiros, fornecedores, a comunidade, supervisores, reguladores, governo, 

etc.; 

 alinha as atividades corporativas e behaviours com a expectativa que a Organização 

operará de uma maneira sã e segura, e conforme as leis aplicáveis e regulamentos. 

Vários estudos demonstram que uma boa Corporate Governance, pode trazer os seguintes 

benefícios: 

  desempenho Organizacional melhorado; 

  acesso melhorado ao capital; 

  mais baixo custo do capital; 

  dividendo por ação; 

  atraente para os atuais e potenciais empregados.   

Para obter estes benefícios, uma organização tem que estar preparada em conformidade para 

reconhecer os standards de uma boa governação, sob todos os pontos de vista. A organização 

deve estar preparada para abraçar as mudanças que poderão ser requeridas. A Gestão do 

Risco e o Controlo Interno são dois componentes importantes de um programa de corporate 

governance. 

 

2.2.2. Liderança 

O quadro de diretores têm a responsabilidade de definir as suas expectativas para uma boa 

Corporate Governance e assegurar que o sistema de controlo interno é efetivo.   

A Gestão, a todos os níveis, é responsável pelo sistema de controlo interno, no entanto, o 

chefe executivo máximo é o dono dessa responsabilidade.   

A decisão para implementar um sistema de controlo interno em uma organização só pode ser 

tomada pelo quadro de diretores e o chefe executivo máximo. A decisão deve ser tomada com 

a consciência de que a implementação não pode ser alcançada “durante a noite” ou por 

decreto. Deve existir um compromisso entre os responsáveis pela implementação tendo em 

consideração os benefícios a atingir.  

O lançamento do projeto deve ser comunicado a todos os empregados pelo chefe executivo 

máximo de uma organização de modo presencial e/ou formal. 

Devem existir relatórios de progresso regulares para o chefe executivo máximo, para assegurar 

que a importância do projeto é mantida.   

A comunicação do chefe executivo máximo deve evidenciar os benefícios do controlo interno.   

O chefe executivo deve estabelecer um Steering Committee que seja responsável pelo projeto 

de controlo interno. 
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2.2.3. Steering Committee 

Um projeto de controlo interno, com este significado e complexidade não pode ser 

implementado com sucesso sem uma liderança forte. 

O papel do Steering Committee consiste em assegurar que a decisão dos quadros de diretores 

e chefe executivo máximo é levada a cabo de modo eficaz e eficiente. O Steering Committee é 

uma evidência do seu compromisso para com o projeto.   

O Steering Committee deveria incluir as pessoas que têm:     

 habilidade para tomar decisões inerentes a controlos internos; 

 bons conhecimento das operações; 

 um desejo para trabalhar num ambiente  de “Boas Práticas”; 

 um compromisso para o sucesso do projeto; 

 Conhecimento  e Experiência de Corporate Governance, Gestão de Risco e Controlo 

Interno.  

Um facilitador/assessor independente para o steering Committee pode assegurar 

imparcialidade e que são alcançadas as atividades e ações acordadas. 

O Steering Committee é responsável por (i) desenvolver um Plano de Ações para o projeto, (ii) 

aprovar mudanças de política para o sistema de controlo interno, e (iii) especificamente pela 

implementação de um programa de controlo interno integrado.   

O Steering Committee não deve ser considerado como um comité "permanente" da 

organização, apenas precisando de operar à conclusão do projeto de implementação do 

sistema de controlo interno.  

 

2.2.4. Papel do Executivo 

A Administração providenciará o ambiente apropriado para encorajar todos os colaboradores 

para este projeto. Sem um acompanhamento e apoio ativo da Administração, o projeto não 

atingirá os seus objetivos. 

Periodicamente os colaboradores participarão em ações de formação, workshops, e equipas 

de avaliação, sem comprometer as atividades normais da Organização.  

As Direções serão envolvidas na avaliação dos riscos e identificação de controlos durante o 

decorrer do projeto. 

Um dos resultados desejados será uma melhor compreensão dos riscos da Organização e a 

garantia que os controlos internos apropriados estão definidos por forma a que a 

probabilidade dos riscos ocorrerem seja mínima.  
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A Administração necessita de aceitar/saber/tomar consciência que o estabelecimento de um 

programa integrado de controlo interno envolve alterações na cultura e nas práticas comuns 

de trabalho da Organização. 

Da mesma forma, projetos desta natureza requererão suporte de especialistas em gestão da 

mudança que poderão apoiar a Administração a adaptar-se às novas práticas. 

 

2.2.5. Avaliação Preliminar 

Um importante ponto de partida, é conduzir uma avaliação preliminar da adequabilidade ou 

caso contrário das políticas, da gestão do risco e das práticas de controlo existentes.   

A sua execução até certo ponto, tem sido efetuada como parte do Programa de Formação de 

Controlo Interno conduzido por uma entidade formadora competente. . 

Os resultados desse Programa necessitarão de ser considerados pelo Steering Committee para 

determinar quando é que a fase de diagnóstico de controlo interno necessita de ser alargada e 

aplicada à secção de colaboradores/operações.  

Será ainda necessário assegurar que o Steering Committee tenha uma ideia clara das políticas 

existentes, das práticas de gestão de risco e dos “gaps” relacionados com as best practices 

pertinentes. 

Uma das primeiras tarefas do Steering Committee será iniciar um programa de 

consciencialização de controlo interno. O papel dos formadores do Programa de Formação de 

Controlo Interno deverá ter uma prioridade elevada. 

A avaliação preliminar e o programa de consciencialização criarão um “roadmap” das 

necessidades de implementação das ferramentas de controlo. 

 

2.2.6. Casos Piloto 

Um caso exemplo representativo das unidades e processos de serviço deverá ser selecionado, 

tal como o risco e o controlo de avaliação de programas piloto poderão ser desenvolvidos em 

base de teste. 

O objetivo primário de um programa piloto, será o de confirmar que a metodologia de gestão 

de riscos pode ser aplicada com sucesso na prática.  

Será necessária uma combinação de avaliações individuais e workshop’s de grupo. 

Deverão existir questionários e documentos standards de trabalho e relato, que permitirá 

informação consistente para a linha de gestão e Steering Committee.   

Em última instância, a metodologia de gestão de risco necessitará de ser aplicada a cada 

unidade de serviço e cada processo de serviço. 

Um projeto piloto importante deve incluir os representantes de topo e/ou gestores seniores, 
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facilitando não só a identificação dos objetivos alto nível, riscos e controlos, mas também 

demonstraria o compromisso para o projeto. O seu envolvimento num projeto piloto de 

sucesso assegurará o seu contínuo entusiasmo para o projeto como um todo. 

Uma avaliação de um caso piloto deve ser levada a cabo pelo Steering Committee, anterior ao 

início do programa de controlo de auto avaliação.   

Os resultados primários dos casos piloto são uma boa lição a adicionar à metodologia 

acordada. 

 

2.2.7. O Papel da Auditoria Interna 

A Auditoria Interna desempenha um papel importante na gestão de uma Organização. 

Apesar da sua responsabilidade primária de monitorar a adequacidade e efetividade do 

controlo interno, desempenha um papel fundamental na implementação de um Programa 

Integrado de Controlo Interno. 

Um representante da equipa de auditoria interna deverá ser alocado a cada caso piloto. Com o 

conhecimento integrado dos princípios de gestão de risco e de controlo interno, o seu papel 

centra-se em trabalhar com as equipas de projeto, providenciando conhecimento técnico. 

O trabalho recorrente realizado por Auditoria Interna deve concentrar-se na avaliação dos 

controlos existentes e do risco associado, que deverá permitir a identificação dos riscos mais 

relevantes num determinado processo ou unidade de serviço. 

A Auditoria Interna necessita de assegurar/confirmar/verificar que as suas avaliações estão a 

ser regularmente atualizadas com novos produtos, novos sistemas, introdução de nova 

regulamentação, e que os controlos identificados continuam a ser eficazes tal como quando 

identificados, desenhados e implementados. 

2.2.8. Papel do Comité de Auditoria 

Uma das principais responsabilidades do Comité de Auditoria, é a de assegurar que a 

Organização se desenvolve e opera num ambiente de controlo interno eficaz. Ao Comité de 

Auditoria cabe a apresentação aos acionistas do Relatório de Contas Anual e emitir o seu 

entendimento sobre o papel do sistema de controlo interno na Organização. 

Uma declaração no Relatório de Contas Anual - e outros documentos para o público em geral, 

para as entidades reguladoras e para outros terceiros com que a Organização trabalha - que 

defina ou demonstre a existência de um Programa Integrado de Controlo Interno, demonstra 

e transmite ao mercado uma mensagem muito positiva da Administração e da gestão da 

Organização. 

O Comité de Auditoria deverá rever o trabalho desenvolvido pelo Steering Committee 

assegurando que o projeto mantém o seu impulso e a sua orientação. O Comité de Auditoria 

deverá ter acesso às atas do Steering Committee e aos relatórios trimestrais desenvolvidos por 
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estes que incluirão considerações sobre o progresso da Organização durante esse período. 

O Comité de Auditoria deverá também monitorar todo o processo de reengenharia do 

departamento de Auditoria Interna, descrito na Parte II destas diretrizes. 

Apesar de não ser necessário para o Comité de Auditoria rever em detalhe as avaliações de 

risco e controlo preparadas por cada grupo de trabalho, deverá ser preparada para o Comité 

de Auditoria e para a Direção uma avaliação de risco consolidada. 

 

2.2.9. Controlo da auto avaliação 

Os princípios do controlo da auto avaliação - por meio de grupos de trabalho, incluindo as 

pessoas responsáveis pelas unidades de serviço ou processos de serviço específicos, são 

estabelecidos para identificar e avaliar os riscos do serviço e controlos relevantes para as suas 

áreas de responsabilidade - são particularmente apropriados como uma técnica para 

implementar um Programa de Controlo Interno Integrado.    

Controlar a auto avaliação permite um grande alcance de pessoas a participar no 

desenvolvimento e implementação das políticas da organização. É uma técnica que facilita 

continuamente a melhoria, e pode ser unido a outras iniciativas de qualidade da organização e 

o qual pode formar a base para o implementação sustentável de gestão de risco. 

Para o controlo de auto avaliação ser efetivo, a administração precisa de apoiar e contribuir 

ativamente para o processo. As pessoas que participam no controlo de auto avaliação 

precisam estar familiarizados com as operações de revisão. Frequentemente podem ser 

obtidas a assistência da auditoria interna e dos “champions” de controlo.    

Um benefício direto do controlo de auto avaliação é que os colaboradores começam a ver-se a 

si próprios como “os donos” dos riscos e controlos, tal que eles podem mais facilmente 

identificar e apoiar melhorias no controlo.   

 

2.2.10. Papel da Formação e dos Formadores 

O Programa de Formação de Controlo Interno, inclui formadores com experiência comprovada 

e formação técnica adequada, tal como a frequência de um curso de “ Formação de 

Formadores”. 

O objetivo principal de um curso de Controlo Interno, visa proporcionar aos seus participantes 

uma compreensão clara dos princípios de um bom sistema de controlo interno com o auxílio 

de técnicas pedagógicas apropriadas e casos de estudo direcionados. 

Deverá ser distribuído a todos os participantes um “Kit de Treino” desenhado para permitir aos 

participantes uma formação de 2 horas em gestão de risco e controlo interno. 

Antes do início dos Casos Piloto e do seu subsequente desenrolar através da organização, os 

formadores deverão conduzir o programa de treino com os participantes dos grupos de 
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trabalho em ações de sala. Isto assegurará que exista transferência de conhecimentos de 

forma relevante e atempada. 

Um curso de formação deve gerar motivação, e ser concebido e gerido pelo Departamento de 

Recursos Humanos – Formação, por forma a assegurar que todos colaboradores de uma 

Organização, a todos os níveis, recebam no mínimo, cerca de duas horas de formação em 

Controlo Interno, sobre os seus princípios, objetivos e disciplinas e controlo. 

 

2.2.11. O Papel do Consultor Independente 

As organizações que tentam empreender este tipo de projetos sem a assistência de peritos 

especializados, normalmente não alcançam os seus objetivos adequadamente, normalmente 

demoram muito mais tempo do que o previsto, menosprezam os recursos requeridos, perdem 

momentum e a motivação, apresentam falta de conhecimento técnico e experiência, e 

transferem o pessoal mais competente do projeto de Implementação do Sistema de Controlo 

Interno para outras prioridades internas. 

O consultor independente pode assegurar soluções adequadas e equilibradas para os aspetos 

anteriormente mencionados, aumentando a probabilidade do sucesso do projeto.  

Adicionalmente à experiência de outros projetos, o consultor independente poderá: 

 Atuar como manager do projeto, reportando e trabalhando com o Steering Comitee; 

 assegurar que os resultados e os tempos são alcançados; 

 assegurar que as melhores práticas são aplicadas, e 

 transferir o seu conhecimento e capacidades para as pessoas que participam 

diretamente no projeto. 

 

2.2.12. Plano de ação 

Depois da conclusão dos Casos Piloto, deverá ser elaborado um plano de ação global para a 

organização, pelo Steering Comitee. O plano de ação deverá descrever quais os processos que 

serão revistos (aplicando as técnicas de avaliação de controlo), o timing e as responsabilidades 

do grupo de trabalho. Como referido anteriormente, um representante da auditoria interna e 

do programa "Train the Trainers" deverá ser assignado a cada grupo de trabalho. 

O progresso do grupo de trabalho necessita de ser cuidadosamente supervisionado pelo 

Steering Comitee de forma a minimizar os desvios do projecto e assegurar a disponibilidade 

dos recursos adequados e apropriados para alcançar os objectivos do projecto. 

Os relatórios (p.e.) preparados pelos grupos de trabalho serão inicialmente revistos  e 

discutidos com a Direção antes de ser entregue ao Steering Committee para aprovação. 
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2.2.13. Implementação 

Ao nível de uma implementação de sucesso, esta requer:   

 concordância e compreensão dos objetivos da organização; 

 identificação e avaliação dos riscos que poderão impedir a organização de alcançar 

seus objetivos; 

 um adequado sistema de controlo interno relevante e efetivo para gerir os riscos.   

Ao nível departamental, o sucesso de uma implementação requer uma compreensão 

semelhante da situação atual  “As Is” destes objetivos, riscos e controlos que estão 

diretamente assignados às operações, assegurando que estão de acordo com a estratégia e 

valores da organização.   

Ao nível dos processos de serviço ou dos subprocessos, deverão ser identificados objetivos, 

riscos e controlos existentes da situação atual  “As Is” e definidos os futuros “To Be” riscos e 

controlos que assegurem conforto razoável à organização, após posteriormente confirmados e 

comunicados. 

2.2.14. Planeamento 

A implementação de sucesso de um programa integrado de controlo interno é um desafio que 

não deverá ser menosprezado. A emissão de uma nova política ou de um novo manual não é 

suficiente, para assegurar a passagem de conhecimento, normalmente requer 

acompanhamento, recursos e especialistas com conhecimento do serviço e em controlo 

interno e gestão de risco. 

Pelo contrário, quando se adota uma abordagem universalmente testada e é apoiada pelas 

presentes diretrizes, a Organização pode esperar:   

menos controlos, mas mais efetivos; 

 um processo contínuo de gestão do risco; 

 a  redução do risco; 

 melhor informação para a tomada de decisão; 

 melhor distribuição de recursos; 

 valor acrescentado para o acionista. 

Apesar da morosidade necessária para Implementar um Programa de Controlo Interno, este 

depende obviamente do tamanho e da complexidade de uma Organização, sendo a obtenção 

de benefícios gerada à medida que as pessoas são envolvidas no projeto.  

Os primeiros resultados, normalmente, já são evidentes nos resultados do Casos Piloto do 

Programa de Testes de Controlo Interno.  

O projeto deve especificar de um prazo final, e objeto de uma avaliação trimestral do projeto 
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asseguraria que o objetivo é mantido e que os resultados são alcançados. 

 

2.3. Auditoria Interna 

O órgão de auditoria interna numa Organização, deve representar um papel importante na sua 

gestão. Na maioria das organizações bem geridas, o departamento de auditoria interna 

esforça-se para aplicar as melhores práticas de gestão, sendo estas iniciativas suportadas pela 

Administração e respetivos gestores. 

A Auditoria interna deverá determinar a sua orientação estratégica, ter em consideração os 

melhores procedimentos e procurar seguir a estratégia estabelecida pelos acionistas. 

Os assuntos que necessitam de ser abordados por auditoria interna na adoção de uma 

metodologia relevante para além da Implementação de um Programa Integrado de Controlo 

Interno alinhado com o COSO e: 

 Organização 

 Liderança 

 Plano de ação 

 Aplicações teste e avaliação de controlo  

 Comunicação 

 Avaliação independente 

 

2.3.1. Organização  

À priori, deve ser enfatizado que auditoria interna não pode aplicar integralmente o COSO à 

sua metodologia, a menos que a Organização adote também os princípios de COSO. 

 

Na prática, significa isto que deve haver um compromisso da Administração e respetivos 

gestores para que os conceitos chaves de COSO reflitam os valores que precisam de ser 

integrados na cultura e práticas Organização da Organização. Sem este compromisso - que 

necessita de ir além de uma substituição de política - a auditoria interna continuará a não 

alcançar os seus próprios padrões de desempenho e não conseguirá ocupar-se dos assuntos 

significativos. As consequências depressa resultarão em frustração e deceção à medida que 

ambas as partes constatam que os seus objetivos não estão a ser alcançados. 

 

Assim, a decisão para estabelecer um Programa de Controlo Interno deve ser tomada pela 

Administração, Comité de Auditoria e Gestão, com o correspondente compromisso da 

auditoria interna, que estruturará as práticas e técnicas existentes para assegurar o 
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cumprimento das suas obrigações. 

 

É igualmente verdade que se uma Organização se compromete com a implementação de um 

programa de controlo interno, e este não é apoiado pela auditoria interna, então está posto 

em causa um componente chave do programa do controlo interno, ameaçando o sucesso da 

sua implementação.  

 

2.3.2. Liderança 

 

Como em qualquer projeto, o apoio do topo da Organização é um fator de sucesso essencial. 

Isto aplica-se igualmente à equipa de liderança do departamento de auditoria interna. O 

compromisso absoluto do líder executivo máximo e o apoio dos diretores dos departamentos 

é fundamental. 

 

Uma equipa de projeto “Comité de Implementação “ deve ser constituído e integrado dentro 

do departamento de auditoria Interno para que se: 

 desenvolva uma visão estratégica para a auditoria interna ; 

 providencie o planeamento e liderança para o projeto de implementação, “Plano de 

Atividade “curto e médio prazo; 

 Desenvolva e supervisione o Plano de Ação para a implementação.   

 

O Presidente do Comité de Implementação deve ser nomeado como o representante de 

auditoria interno no Steering Committee, como garantia da organização em atingir os 

objetivos do programa de controlo interno.   

 

A necessidade de envolver os serviços de um consultor independente - uma organização tem 

de obter experiência e recursos humanos providenciem valor acrescentado ao projeto – deve 

ser cuidadosamente avaliado. O alcance das tarefas a serem executadas estão frequentemente 

para além das capacidades do próprio pessoal e das tarefas correntes do departamento de 

auditoria interna. Estes precisam de ser envolvidos continuamente na evolução projeto. 
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2.3.3. Plano de ação 

Deverá ser desenvolvido pelo Comité de Implementação um “Plano de Atividade/Ação” que 

identifique claramente o que necessita ser feito, por quem e quando. Os resultados esperados 

do projeto devem incluir:   

 Declaração de missão; 

 Relatório de Auditoria interna; 

 Metodologia; 

 Ferramentas de avaliação e técnicas; 

 Estratégia Tecnológica; 

 Manuais; 

 Programa Formação; 

 Comunicação; 

 Aplicação piloto da metodologia AI; 

 Controlos de autoavaliação; 

Com o objetivo de estruturar um Departamento de Auditoria Interna de sucesso, de modo que 

a sua abordagem esteja de acordo com as normas de auditoria interna com capacidade de 

avaliação, monitorização e desenvolvimento de uma estrutura integrada de controlo, o Comité 

de Implementação deverá reconhecer que o projecto requer um compromisso significativo e 

investimento de tempo e recursos. 

O Plano de Ação deve ser consistente com os Planos de Ação do Steering Committee e deverá 

ser aprovado pelo Comité de Auditoria. A progressão de resultados deve ser comunicada e 

monitorizada pelo Comité de Auditoria. 

O Programa de Formação de controlo Interno, deve ser revisto “alto nível” pelo departamento 

de auditoria interna. Os resultados desta revisão deverão ser considerados pelo Comité de 

Implementação aquando o desenvolvimento do Plano de Ação. 

2.3.4. Casos Piloto e Controlo de Autoavaliação 

Há três conceitos importantes que precisam de ser entendidos e que se aplicam a uma 

Organização, de modo a esta adotar com sucesso uma estrutura integrada de controlo, 

nomeadamente: 

 Gestão de Risco; 

 Controlo interno; 

 Controlo de Autoavaliação; 

Com a conclusão do Programa de Formação de Controlo Interno, um grande número de 

RPC2020 – Página 381 de 639



 

Manual Regulamentar 

CONTROLO INTERNO 

Ref.: JFO.01 

Data: Dezembro 2014 

 

Mod. 2014.01.01 Página 77 de 84 

 

pessoas passaram a ter consciência destes conceitos. Algumas das pessoas que assistiram aos 

cursos de “Formação de Formadores” e “Auditoria Interna” têm conhecimento considerável 

destes conceitos.   

Deste grupo de pessoas, “os campeões de risco e controlo” devem ser selecionados, de modo 

a apoiarem o lançamento dos Casos Piloto, nas filiais, unidades serviço, processos serviço que 

devem ser representativos da Organização, selecionados. 

Auditoria interna deve participar, inicialmente como um facilitador, e em última instância 

como um “perito”, para o desenvolvimento possível, sem impactos adversos na sua 

independência, nos seminários de Controlo de autoavaliação.   

Subsequentemente, auditoria interna deverá aplicar a sua abordagem - como desenvolveu 

pelo Plano de Ação - para os casos piloto. Deste modo, pode-se prever que o auditor 

entenderá a abordagem de auditoria interna e será capaz de entender o valor e sequência 

entre o processo de Controlo de autoavaliação e abordagem adotada pela auditoria interna. 

Os aspetos que surgem dos casos piloto podem ser considerados pelo Comité de 

Implementação e, se desejado, efetuadas revisões à documentação de auditoria interna. 

 

2.3.5. Comunicação 

Um componente crítico para o sucesso de um projeto de reestruturação é comunicar com os 

“stakeholders” que serão afetados com a mudança. Nesta consideração, um plano futuro 

deverá desenvolvido tendo em conta os diferentes tipos de comunicação a aplicar, digamos, 

no prazo de 12 meses. Estes poderiam incluir: 

 Apresentações - formal e informal 

 Newsletters; 

 Programas informais; 

 Discussão on-job; 

 Ações de entretenimento; 

 Outros artigos de Marketing. 

 

O modo como a auditoria interna “comunica” os seus resultados do trabalho efetuado, deve 

ser adequado, dado que a Administração procura valor acrescentado, ou seja recomendações 

proactivas. Através da concentração do esforço de auditoria nas atividades de risco da 

Organização, a auditoria interna deverá ser capaz de ter uma contribuição significativa a todos 

os patamares de risco, e deverá olhar para a eficiência e eficácia de todas as atividades da 

organização com objetivo de trazer melhoria de desempenho para seu trabalho. 

As reuniões de planeamento serão o contacto inicial entre auditoria interna e administração. 
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Só posteriormente assume um carácter de maior importância, por via reuniões de 

encerramento de projetos e de ponto de situação. 

 

2.3.6. Avaliação independente 

Uma revisão independente e imparcial, por entidade reconhecida, de alto nível ao 

departamento de auditoria interno deve ser realizada, como parte do Programa de 

Implementação de Controlo Interno.   

Uma crescente tendência entre organizações bem geridas é recorrer a Comités de Auditoria 

regularmente (por exemplo todo os 2 anos) para avaliações independentes de desempenho ao 

departamento de auditoria interno deles/delas. 

Revisões desta natureza não deverão ser baseadas em práticas passadas, mas sim mais 

estratégicas, dado que maiores benefícios podem ser retirados de uma avaliação esperada 

pela administração da auditoria interna se comparando essas expectativas para práticas atuais, 

recursos e resultados. 

Salienta-se que de acordo com os Padrões da Prática Profissional de Auditoria Interna, o 

desenho e implementação de um modelo orgânico, metodologias, técnicas, etc., deverão ser 

objeto de revisão independente, pelo menos uma vez todos os 3 anos. Revisões mais 

frequentes são justificadas para organizações que sofrem transformações por objeto de fusões 

ou aquisições, onde a cultura de risco e controlo é diferente. 
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3. Requisitos de Controlo Interno do POCAL 

3.1. Âmbito 

O sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o 

plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os 

outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam 

para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a 

salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a 

exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação 

financeira fiável. 

3.2. Objetivos 

Os métodos e procedimentos de controlo devem visar os seguintes objetivos: 

 A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e 

modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações 

financeiras e ao sistema contabilístico; 

 O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares; 

 A salvaguarda do património; 

 A aprovação e controlo de documentos; 

 A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da 

fiabilidade da informação produzida; 

 O incremento da eficiência das operações;  

 A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de 

encargos; 

 O controlo das aplicações e do ambiente informático; 

 A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos; 

 O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e livros 

apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de 

gestão e no respeito das normas legais. 

 

3.3. Aprovação e Acompanhamento 

O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno 

adequado às atividades da autarquia local, assegurando o seu acompanhamento e avaliação 

permanente. 
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1. Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respetivos responsáveis 

deve atender-se: 

a) À identificação das responsabilidades funcionais; 

b) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas; 

c) Ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com 

as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para 

salvaguardar a separação entro o controlo físico e o processamento dos 

correspondentes registos. 

2. Os documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos os 

despachos e informações que sobre eles forem exarados, bem como os documentos 

do sistema contabilístico, devem sempre identificar os eleitos, dirigentes, funcionários 

e agentes seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma bem legível. 

3. O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de 

fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência. 

4. Para efeitos do previsto no número anterior, o órgão executivo deve facultar os meios 

e informações necessários aos objetivos a atingir, de acordo com o que for definido 

pelo órgão deliberativo. 

5. Os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do 

Tribunal de Contas remetem à Inspeção-geral de Finanças e à Inspeção-geral da 

Administração do Território cópia da norma de controlo interno, bem como de todas 

as suas alterações, no prazo de 30 dias após a sua aprovação. 

 

3.4. Métodos e Procedimentos 

O atual Manual Regulamentar, inclui procedimentos de controlo interno obrigatórios, que se 

encontram devidamente embutidos em cada capítulo do Manual Regulamentar,  que a título 

de exemplo, apresentamos de seguida: 

 

3.4.1. Disponibilidades 

Os métodos e procedimentos de controlo das disponibilidades permitem, designadamente, 

assegurar que: 

 A importância em numerário existente em caixa não ultrapasse o montante adequado 

às necessidades diárias da autarquia, sendo este montante definido pelo órgão 

executivo; 
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 A abertura de contas bancárias é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, 

devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e movimentadas simultaneamente 

pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por outro membro deste 

órgão em quem ele delegue; 

 Os cheques não preenchidos estão à guarda do responsável designado para o efeito, 

bem como os que já emitidos tenham sido anulados, inutilizando-se neste caso as 

assinaturas, quando as houver, e arquivando-se sequencialmente; 

 A entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro 

seja feita diariamente, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão 

executivo; 

 As reconciliações bancárias se fazem mensalmente e são confrontadas com os registos 

da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto 

à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; 

 As reconciliações bancárias se fazem mensalmente e são confrontadas com os registos 

da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto 

à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; 

 Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e 

prontamente regularizadas, se tal se justificar; 

 Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e 

prontamente regularizadas, se tal se justificar; 

 Findo o período de validade dos cheques em trânsito, se procede ao respetivo 

cancelamento junto da instituição bancária, efetuando-se os necessários registos 

contabilísticos de regularização; 

 A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança, 

sua cobrança e ou anulação; 

 O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos 

entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de 

contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar 

pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações: 

a) Trimestralmente e sem prévio aviso; 

b) No encerramento das contas de cada exercício económico; 

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que 

o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; 

d) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que 

o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; 
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e) Quando for substituído o tesoureiro; 

 São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do 

tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente 

do órgão executivo, pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos 

referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante, nos casos 

referidos na alínea d) do mesmo número; 

 Para efeitos de controlo dos fundos de maneio o órgão executivo deve aprovar um 

regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a 

natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda: 

a) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da 

classificação económica; 

b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos 

justificativos das despesas; 

c) A sua reposição até 31 de Dezembro; 

 Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento são obtidos junto das 

instituições de crédito extratos de todas as contas de que a autarquia local é titular; 

 O tesoureiro responde diretamente perante o órgão executivo pelo conjunto das 

importâncias que lhe são confiadas e os outros funcionários e agentes em serviço na 

tesouraria respondem perante o respetivo tesoureiro pelos seus atos e omissões que 

se traduzam em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, para o que o 

tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento diário de contas relativo a 

cada caixa, segundo o que se encontre em vigor nas tesourarias da Fazenda Pública, 

com as necessárias adaptações; 

 A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao tesoureiro 

estranho aos factos que as originaram ou mantêm, exceto se, no desempenho das 

suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido 

com culpa; 

 A fiscalização das tesourarias municipais que funcionam nas tesourarias da Fazenda 

Pública obedecem aos princípios constantes dos diplomas legais aplicáveis a estas, sem 

prejuízo do disposto nos n.ºs 2.9.1 a 2.9.16; 

 Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob 

responsabilidade do tesoureiro, o presidente do órgão executivo, mediante requisição 

do inspetor ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que 

forneçam diretamente àquele todos os elementos de que necessite para o exercício 

das suas funções. 
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3.4.2. Contas de Terceiros 

 

Os métodos e procedimentos de controlo das contas de terceiros, permitem, designadamente, 

assegurar que: 

 As compras são feitas pelos responsáveis do sector designado para a realização de 

compras, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do 

cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção 

de compromissos, de concurso e de contratos; 

 A entrega de bens é feita no sector designado para o efeito, obrigatoriamente distinto 

do sector referido na alínea anterior, onde se procede à conferência física, qualitativa 

e quantitativa, e se confronta com a respetiva guia de remessa, onde é aposto um 

carimbo de «Conferido» e «Recebido», se for o caso; 

 Periodicamente, o funcionário para tal designado faz a reconciliação entre os extratos 

de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da 

autarquia local; 

 De igual modo, o presente capítulo deverá ser publicado em edital, a afixar nos lugares 

de estilo da freguesia, sob pena de ineficácia 

 Na contabilidade são conferidas as faturas com a guia de remessa e a requisição 

externa, após o que são emitidas as ordens de pagamento e enviadas cópias dos 

documentos ao sector responsável pelo aprovisionamento;  

 Caso existam faturas recebidas com mais de uma via, é aposto nas cópias, de forma 

clara e evidente, um carimbo de «Duplicado»; 

 Se efetuem reconciliações na conta de devedores e credores; 

 Se efetuem reconciliações nas contas de empréstimos bancários com instituições de 

crédito e se controlem os cálculos dos juros; 

 Se efetuem reconciliações nas contas «Estado e outros entes públicos». 

 

3.4.3. Existências 

 

Os métodos e procedimentos de controlo das existências permitem, designadamente, 

assegurar que: 

 A cada local de armazenagem de existências corresponde um responsável nomeado 

para o efeito; 
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 O armazém apenas faz entregas mediante a apresentação de requisições internas 

devidamente autorizadas;  

 As fichas de existências do armazém são movimentadas por forma que o seu saldo 

corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo armazém; 

 Os registos nas fichas de existências são feitos por pessoas que, sempre que possível, 

não procedam ao manuseamento físico das existências em armazém; 

 As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se 

testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao 

apuramento de responsabilidades, quando for o caso. 

 

3.4.4. Imobilizado 

 

Os métodos e procedimentos de controlo de imobilizado permitem, designadamente, 

assegurar que: 

 As fichas do imobilizado são mantidas permanentemente atualizadas; 

 As aquisições de imobilizado se efetuam de acordo com o plano plurianual de 

investimentos e com base em deliberações do órgão executivo, através de requisições 

externas ou documento equivalente, designadamente contrato, emitido pelos 

responsáveis designados para o efeito, após verificação do cumprimento das normas 

legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos; 

 A realização de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos 

quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas; 

 Se efetue a verificação física periódica dos bens do ativo imobilizado, se confira com os 

registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao 

apuramento de responsabilidades, quando for o caso. 
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1 − Divisão Administrativa e Recursos Humanos (DARH) 

 
A Divisão Administrativa e Recursos Humanos, adiante designada por DARH, encontra-se 

consubstanciada no Modelo Organizacional da Freguesia de Olivais publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 166, Despacho n.º 7648/2017, de 29 de agosto. 

Assim, a DARH encontra-se dividida em cinco diferentes áreas de competência, que incluem os 

seguintes serviços e atividades: 

 

A) Serviços Administrativos − SA 

✓ Atendimento ao Público 

✓ Expediente e Gestão Documental 

✓ Arquivo 

✓ Reprografia 

✓ Processos Eleitorais 

 
B) Serviços de Recursos Humanos − SRH 

✓ Recrutamento 

✓ SIADAP 

✓ Assiduidade e Vencimentos 

✓ Formação 

✓ Higiene e Segurança 

 
C) Serviços Jurídicos − SJ 

 
D) Gabinete de Apoio ao Executivo − GAE  

✓ Preparação de Reuniões de Junta de Freguesia  

✓ Preparação de Reuniões de Assembleias de Freguesia 

 
E) Serviços Informáticos – SI  

 

Através deste relatório pretende-se dar conta dos dados apurados para o ano de 2020, 

relativamente às diferentes áreas que são competência e responsabilidade da DARH.  
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1.1 − Serviços Administrativos – SA 

Os Serviços Administrativos prestam apoio transversal às diferentes Orgânicas e Divisões que 

compõem esta Freguesia. Nesta secção pretende-se dar conta dos dados apurados em 2020 

relativamente às diferentes áreas que são competência e responsabilidade destes Serviços. 

 

Atendimento ao Público 

Em virtude da grave evolução da Pandemia por Covid-19, no ano de 2020, a Freguesia de Olivais 

implementou um Plano de Contingência, emanado das diretrizes do Governo e da Direção-Geral 

da Saúde, com o objetivo de prevenir e minimizar o risco de infeção e contágio epidemiológico 

quer dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as quer dos/as utentes desta Freguesia.  

Numa primeira fase, foi necessário proceder ao encerramento físico e presencial dos Serviços 

de Atendimento ao Público, tendo esta medida produzido efeitos a partir do dia 17 de março de 

2020. Desta forma, os/as trabalhadores/as e colaboradores/as dos diversos Serviços da 

Freguesia cujas funções assim o permitiam passaram a laborar em regime de teletrabalho, 

permanecendo os Serviços disponíveis, tanto por e-mail como por telefone, durante os horários 

habituais de expediente. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, que declarou a situação de 

calamidade em todo o território nacional, veio subsequentemente definir as orientações e 

recomendações relativas à organização e funcionamento dos espaços físicos de atendimento e 

de trabalho na Administração Pública, no âmbito do levantamento das medidas de mitigação da 

pandemia por Covid-19.  

Em anexo à referida resolução foi aprovado o regime da situação de calamidade, estabelecendo 

o seu artigo 17.º que os serviços públicos retomariam o atendimento presencial por marcação a 

partir do dia 4 de maio de 2020. 

Assim, a partir da supramencionada data, os Serviços da Freguesia retomaram os atendimentos 

presenciais ao público, através de marcação prévia (que se concretizou a partir de 11 de maio), 

tanto por e-mail como por telefone, para assuntos, como: 

→ Atestados (de residência, de prova de vida, de insuficiência económica, de união de facto, 

entre outros); 

→ Licenças de Canídeos; 

→ Educação; 

→ Restantes matérias com fins não informativos. 
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A 19 de maio de 2020, o Despacho n.º 018/JFO/2020 veio plasmar as recomendações referidas 

no Despacho Governamental n.º 5545-C/2020, de 15 de maio, reforçando as medidas que 

haviam sido previamente adotadas i.e: 

1. Para evitar deslocações desnecessárias aos espaços físicos de atendimento dos serviços 

públicos, o atendimento com fim meramente informativo continua a ser prestado 

exclusivamente por via telefónica e online; 

2. O atendimento presencial ao público com fins não informativos só é efetuado com 

marcação prévia. 

De modo a respeitar e promover o distanciamento social, a partir de 15 de junho, e consoante as 

necessidades de cada Serviço, foi adotado um sistema de rotatividade quinzenal, por norma (o 

chamado “sistema em espelho”), nos Serviços em que não foi possível a adoção do regime de 

teletrabalho e nos casos dos/as trabalhadores/as imunodeprimidos/as e doentes crónicos/as. Tal 

situação de alteração nos horários e Serviços foi ratificada através da Proposta n.º 125/2020, 

aprovada por unanimidade na Reunião de Junta de Freguesia de dia 14 de agosto de 2020. 

Além disso, instituiu-se, a partir de 9 de novembro, a obrigatoriedade do uso de máscara, 

inclusive nos respetivos postos de trabalho, e estipulou-se que o contacto entre trabalhadores/as 

devia acontecer apenas entre os membros de uma mesma equipa ou departamento, devendo 

os/as restantes trabalhadores/as e colaboradores/as abster-se de deslocações presenciais a 

outros Serviços e qualquer questão ser preferencialmente tratada via e-mail ou telefone. 

Face ao exposto, durante o ano em análise, reajustou a Freguesia de Olivais o seu Plano de 

Contingência, em consonância com as diretrizes emanadas pelo Governo e pela Direção-Geral da 

Saúde. Conforme Despacho n.º 022/JFO/2020, de dia 04 de novembro, teve esta Freguesia de 

prosseguir e renovar as suas orientações e medidas excecionais de caráter preventivo no que 

respeita à organização do trabalho nos Serviços, promovendo ainda os contactos via telefone ou 

e-mail, em detrimento das deslocações presenciais quer entre Serviços quer à entrada dos/as 

cidadãos/ãs nos diversos espaços dos Serviços da Freguesia, visando assim salvaguardar a saúde 

quer dos/as trabalhadores/as quer dos/as utentes  

. 

Atendimento Presencial  

Neste capítulo apresentamos a relação de processos e de pedidos que deram entrada nos 

Serviços de Atendimento ao Público durante 2020.  
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Em termos de Atendimentos, e conforme podemos verificar através da tabela infra, em que se 

discriminam os números por mês juntamente com as respetivas receitas, foram realizados um 

total de 1 749 atendimentos, que geraram uma receita total de 9 099,59 € (nove mil e noventa e 

nove euros e cinquenta e nove cêntimos). 

Comparativamente ao ano de 2019, foram realizados menos 924 atendimentos, que 

representaram uma diminuição de receita no valor de 11 239,94 €, o que se justifica pela grave 

situação pandémica e pelas subsequentes restrições e condicionamentos dos Serviços. 

 

Atendimentos Presenciais em 2020  

Mês 
Atestados Canídeos Ocorrências 

Aluguer  
de Espaços 

TOTAIS ANUAIS 

N.º Receita N.º Receita N.º Receita N.º Receita N.º Receita 

janeiro  239 1 255,20 € __ __ __ __ 12 312,65 € 251 1 567,85 € 

fevereiro 207 1 108,39 € __ __ __ __ 12 583,39 € 219 1 691,78 € 

março 81 328,65 € __ __ 15 __ __ __ 96 328,65 € 

abril 15 80,30 € __ __ 30 __ __ __ 45 80,30 € 

maio 64 313,90 € 1 4,20 € 64 __ __ __ 129 318,10 € 

junho 103 504,43 € 13 109,90 € 16 __ __ __ 132 614,33 € 

julho 85 419,75 € 35 292,34 € 20 __ __ __ 140 712,09 € 

agosto 85 405,15 € 49 412,12 € 15 __ __ __ 149 817,27 € 

setembro 104 506,56 € 47 387,42 € 11 __ __ __ 162 893,98 € 

outubro 108 522,68 € 16 144,64 € 18 __ __ __ 142 667,32 € 

novembro 92 438,00 € 16 136,60 € 1 __ __ __ 109 574,60 € 

dezembro 155 774,06 € 7 59,26 € 13 __ __ __ 175 833,32 € 

TOTAIS 1 338 6 657,07 € 184 1 546,48 € 203 __ 24 896,04 € 1 749 9 099,59 € 

6 657,07 €

1 546,48 €

896,04 €

Representatividade das Receitas de Atendimentos em 2020

Atestados

Canídeos

Aluguer de espaços
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Atestados 

Uma das competências da Freguesia de Olivais é a emissão de atestados de residência, de 

prova de vida, de insuficiência económica e de união de facto, entre diversos outros. Em 

resultado da situação pandémica, no ano de 2020 os Serviços Administrativos produziram 

atestados quer de forma online quer por marcação prévia.  

Em 2020 foram emitidos um total de 1 338 atestados, que perfazem uma receita de 6 657,07 € 

(seis mil seiscentos e cinquenta e sete euros e sete cêntimos), menos 3 618,53 € 

comparativamente ao ano transato, verificando-se uma quebra de receita de cerca de 39%. 

Os atestados mais solicitados foram os de Residência, tendo sido emitidos 879 atestados durante 

este ano (65,7%), destinando-se na sua maioria ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foram 

ainda emitidos 323 atestados de Agregado Familiar, que correspondem a 24,1%; a necessidade 

de emissão deste tipo de atestado relacionou-se, na sua maioria, com a apresentação de 

impressos para os ensinos particular e cooperativo, assim como emissão para apresentação em 

tribunal. Por último, os Serviços emitiram 136 atestados de Prova de Vida, que correspondem a 

10,2% dos atestados emitidos para o ano de 2020, conforme reportado no quadro abaixo.  

 

Tipo de Atestados Quantidade Valor Percentagem 

Atestado de Residência (Cidadão Europeu) 7 40,26 € 0,5% 

Atestado de Residência (Cidadão Nacional Eleitor) 341 1 692,45 € 25,5% 

Atestado de Residência (Cidadão Nacional Não Eleitor) 531 2 790,45 € 39,7% 

Atestado do Agregado Familiar (Cidadão Nacional Europeu) 6 31,78 € 0,4% 

Atestado do Agregado Familiar (Cidadão Nacional Eleitor) 238 1 133,33 € 17,8% 

Atestado do Agregado Familiar (Cidadão Nacional Não Eleitor) 79 403,33 € 5,9% 

Atestado de Prova de Vida 136 565,47 € 10,2% 

T o t a i s: 1 338 6 657,07 € 100% 

 

Registo e Licenciamento de Canídeos, Gatídeos e Furões 

Em conformidade com o artigo 27.º da Lei n.º 82/2019, de 27 de junho, na sua atual redação, os 

Serviços Administrativos da Freguesia procederam à emissão e renovação de licenças de 

canídeos, gatídeos e furões, de acordo com o legislado. Assim, à exceção dos cães perigosos 

ou potencialmente perigosos, o registo inicial no SIAC é válido como licença por um ano a contar 

da data desta transferência; mesmo nos casos em que ocorra a transferência do SIRA e SICAFE, 

não deixa de ser um registo inicial no SIAC. 
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Reportamos no quadro abaixo os dados recolhidos relativos às emissões de licenças de 

canídeos e gatídeos durante o ano de 2020 (não foram solicitadas licenças de furões), bem como 

outros procedimentos administrativos relacionados com esta matéria. Assim, foram realizadas 

182 licenças de canídeos e 1 licença de gatídeo, o que contribuiu para uma receita de 1 537,44 € 

(mil quinhentos e trinta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos).  

Do total de 183 licenças emitidas em 2020, 4 das mesmas cumpriram os critérios de isenção, de 

acordo com o Regulamento de Taxas e Preços da Freguesia de Olivais. 

 

Licenças de Canídeos e Gatídeos em 2020 Quantidade Percentagem 

Primeiro licenciamento 21 10,61% 

Licenças renovadas 162 81,82% 

Licenças isentas 4 2,02% 

Eliminação por mudança de dono 1 0,50% 

Eliminação por mudança de residência 2 1,01% 

Eliminação por óbito 8 4,04% 

Total de Procedimentos Administrativos: 198 100% 

 

Elogios/Reclamações  

É importante referir que a qualidade do trabalho de Atendimento é de 

extrema importância para os/as utentes e constitui um fator fundamental 

para que a nossa Freguesia possa estabelecer e fomentar uma relação 

de confiança e de satisfação com quem se dirige aos nossos balcões. 

Durante o ano de 2020 foram rececionados um total de 2 elogios no Livro 

de Louvor, sendo um referente aos serviços da DASEC, elogiando o 

trabalho prestado pela equipa da CAF na Escola Arco-Íris, e outro 

referente à DAU, por trabalhos de deservagem realizados. 

No que respeita ao Livro de Reclamações, foram rececionadas 24 

reclamações acerca do funcionamento e/ou falta de resposta dos Serviços, nomeadamente 

pelas seguintes razões e situações, nas diferentes Divisões: 

➢ DARH: Exposições relacionadas com documentação legal necessária para emissão de 

atestados e/ou regras de funcionamento dos Serviços de atendimento ao público. 

➢ DAU: Reclamações realizadas no âmbito das competências da Divisão de Ambiente 

Urbano, como espaços verdes; acessibilidades pedonais; e pedidos de obras.  

Livro de Louvor 
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➢ DF: Reclamação relacionada com os Mercados, nomeadamente com a ocupação de 

espaços/lojas. 

➢ DASEC: Exposições realizadas no âmbito dos pedidos de apoio social. 

Procedeu-se ao encaminhamento das devidas respostas e, sempre que se considerou justificar- 

-se, ao envio de pedidos de desculpa pelos incómodos causados. 

 

Atendimento Telefónico  

Durante o ano de 2020 foram rececionadas um total de 10 630 chamadas provenientes da 

Central Telefónica (mais 4 626 do que no ano de 2019), o que resulta numa média de cerca de 

885 chamadas por mês, por essa via.  

Apresentam-se de seguida os valores mensais e o total anual por Orgânica. 

ORGÂNICA 
Meses  

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

D A R H 160 116 216 574 681 538 478 455 382 649 420 324 4 993 

D A S E C 213 137 198 366 340 383 343 405 369 392 190 402 3 738 

D A U 40 50 29 88 133 123 75 85 74 52 13 72 834 

D F 136 73 30 90 115 95 96 76 114 124 42 42 1 033 

Outras 2 5 __ __ __ 2 2 __ 3 14 4 __ 32 

TOTAIS: 551 381 473 1 118 1 269 1 141 994 1 021 942 1 231 669 840 10 630 

551

381
473

1 118

1 269

1 141

994 1 021
942

1 231

669

840

j a n f e v m a r a b r m a i j u n j u l a g o s e t o u t n o v d e z

Fluxo de Chamadas Telefónicas por Mês em 2020
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A sua distribuição percentual, por Divisão, para o ano em referência é a que consta do Gráfico 

que se apresenta abaixo, sendo que podemos constatar que a Divisão Administrativa e Recursos 

Humanos (DARH), com 46,97% do total de chamadas, e a Divisão Ação Social, Educação e 

Cidadania (DASEC), com 35,16%, foram as orgânicas que mais solicitações rececionaram. 

 

Principais Assuntos Abordados nas Chamadas Telefónicas, por Divisão  

DARH 

▪ Solicitações de contactos de outras entidades: Serviços de Finanças, Santa Casa da 

Misericórdia, projeto de emergência alimentar, farmácias, Centro de Saúde, Freguesias, 

CML (recolha de monos; ecopontos) e EMEL, entre outros; 

▪ Informações e agendamentos para a emissão de atestados de residência, provas de vida, 

união de facto, agregado familiar, insuficiência económica, licenças de canídeos, IRS, IMI, 

solicitações de endereços de e-mail de diversas entidades, inclusive dos diversos 

Serviços da Freguesia de Olivais; 

▪ Inscrições/Informações sobre a Vacinação contra a Gripe. 

DASEC 

▪ Vacinação; 

▪ Ação Social (Assistente Social), Banco Alimentar, Oficina do Reformado, Centro de Dia; 

▪ Educação (inscrições/informações CAF, pagamentos de mensalidades, AECs); 

▪ Apoio Psicológico. 

DAU 
▪ Solicitações de cortes de relva, limpeza de passeio, varredura de ruas, desinfeções  

de ruas, abate de árvores, limpeza de papeleiras, GOPIs, registos de ocorrências. 

DF 
▪ Licenciamento; EDP – Distribuição; Aprovisionamento (Empresas); Mercados e Feiras; 

Contabilidade; Tesouraria; Economato; Aluguer de Espaços. 

 
 

46,97%

35,16%

7,85%

9,72%

0,30%

Chamadas Telefónicas − Percentagens de 2020 por Divisão

D A R H

D A S E C

D A U

D F

Outras
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Registo de ocorrências 

Os Serviços Administrativos da DARH têm também a seu cargo rececionar e registar a 

participação de ocorrências em espaços públicos, equipamentos municipais e de higiene urbana 

que requeiram intervenção da Freguesia ou da Câmara Municipal de Lisboa (CML). 

Nas situações em que o teor e/ou âmbito dos trabalhos são identificados como competência da 

CML, tais participações de ocorrências e/ou pedidos de intervenção são encaminhados para 

aquela autarquia através da elaboração de GOPI na plataforma disponibilizada para o efeito, 

denominada Na Minha Rua (https://naminharualx.cm-lisboa.pt).  

No ano de 2020 os Serviços DARH não rececionaram participações presenciais de ocorrências 

destinadas à Divisão de Ambiente Urbano (DAU). Os registos de solicitações foram efetuados 

via telefone e e-mail e resultaram num total de 203 ocorrências.  

 

Chaveiro 

Sob a responsabilidade da DARH, o chaveiro é uma ferramenta de trabalho importante na 

atividade diária da Freguesia.  

Composto por cerca de 230 chaves, devidamente identificadas, o chaveiro contempla chaves 

das diferentes Divisões, assim como dos edifícios que se encontram sob a alçada da Freguesia, 

desde o edifício principal e pisos 0 e 1 da Sede, Espaço Bensaúde, Centro de Dia, Biblioteca, 

Casa da Cultura, das 7 Escolas Básicas e dos 4 Mercados dos Olivais e Encarnação, bem como 

as do novo Centro Clínico dos Olivais.  

Durante o presente ano, foram adicionadas ao chaveiro geral da Freguesia as chaves 

pertencentes ao Novo Centro Clínico: 10 chaves no total, sendo 5 novas e 5 que já existiam 

anteriormente (pertencentes à Loja Social).  
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Registos na Plataforma eCivitas  

No período em análise a Plataforma eCivitas teve um valor 

global de 118 634 operações (menos 1 325 do que em 

2018). Os valores apurados para Movimentos Recebidos 

e Enviados durante o ano de 2020 dão uma média mensal 

de 1 856 registos e movimentos de Workflow (menos 271 

por mês em média do que no ano transato). 

Foram ainda adicionadas uma média mensal de 1 145 

informações aos processos (menos 256 do que em 2019), 

tendo sido expedida uma média de correspondência 

mensal de 484 Ofícios e e-mails (valor idêntico ao ano 

anterior).  

Os movimentos registados na Plataforma eCivitas podem ser consultados na tabela que 

apresentamos de seguida.  

 

Registo de Expediente 2020 – Plataforma eCIVITAS 

Mês 
Movimentos Saídas 

Entradas  Saídas Workflow Info ao Registo Ofícios  e-mails 

janeiro 1 592 369 6 268 1 543 92 422 

fevereiro 1 624 446 6 474 1 475 118 486 

março 1 677 575 8 624 1 518 56 646 

abril 1 279 343 5 605 774 35 460 

maio 1 354 341 6 081 975 28 462 

junho 1 434 346 5 785 1 078 48 437 

julho 1 495 408 6 906 1 107 93 389 

agosto 1 182 276 4 917 904 59 302 

setembro 1 603 323 6 461 1 093 70 335 

outubro 1 645 428 7 103 1 241 84 480 

novembro 1 461 296 6 239 1 144 57 371 

dezembro 1 581 199 6 349 882 43 238 

Totais: 17 927 4 350 76812 13 734 783 5 028 
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Eleições Presidenciais 2021 

 

Emissão de Certidões de Eleitor  

Durante o último trimestre de 2020 deu-se início à emissão das Certidões de Eleitor, requisitadas 

aos Serviços Administrativos da DARH. Estas consistem em fazer prova de que os/as 

candidatos/as e mandatários/as das listas concorrentes à eleição se encontram inscritos/as no 

recenseamento eleitoral. 

Os pedidos de certidões foram chegando aos Serviços quer via e-mail quer presencialmente, 

sendo posteriormente contactados/as os/as interessados/as para proceder ao seu levantamento, 

logo que as certidões se encontrassem emitidas e devidamente assinadas pela Comissão 

Recenseadora. Durante o último trimestre de 2020 a DARH emitiu 216 certidões de eleitor, 

distribuídas como se demonstra no quadro abaixo: 

Certidões de Eleitor Emitidas 
outubro novembro dezembro 

31 107 78 

Totais:  216 

 

Bolsa de Agentes 

Dezembro foi o mês de arranque dos preparativos para o dia das Eleições Presidenciais de 24 de 

janeiro na freguesia de Olivais. 

Além das certidões de eleitor, que como já vimos começaram a ser solicitadas em outubro, a 

partir de dezembro iniciaram-se os pedidos de inscrições em bolsa de agentes, tendo os Serviços 

Administrativos da DARH inscrito 22 agentes.  

Estas inscrições consistem no preenchimento de uma ficha-tipo para o efeito, com os dados dos 

Olivalenses, que posteriormente foram inseridos no mapa das 31 mesas de voto da freguesia de 

Olivais. 
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Outros Procedimentos em que os Serviços Administrativos Participaram 

Durante o ano em apreço houve a necessidade de reunir sinergias dos diversos Serviços da 

Freguesia para a concretização de diversas ações. 

Pagamento aos Membros das Mesas de Voto das Eleições Legislativas  

Relativamente a este assunto, durante o mês de outubro de 2020 a DARH procedeu à criação 

dos recibos para o pagamento da prestação nas mesas eleitorais das Legislativas de outubro 

de 2019, dos mais de 156 membros. Posteriormente, foram estes contactados para 

agendamento dos pagamentos junto dos Serviços de Tesouraria, tendo também esta equipa 

DARH – SA colaborado na realização das diversas chamadas telefónicas. 

 

Vacinação 

Com o objetivo de assegurar a todos, de forma mais rápida, a proteção contra a gripe, a 

Câmara Municipal de Lisboa (CML) promoveu um programa de vacinação gratuita para os 

165 mil munícipes com idades acima dos 65 anos, reduzindo deslocações e evitando 

aglomerações nos Centros de Saúde. A ação foi realizada em parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa (SCML), Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários e unidades 

móveis da CML. 

A Freguesia de Olivais, em articulação com o Centro de Saúde e farmácias aderentes, 

procedeu à inscrição dos/as utentes com mais de 65 anos residentes na freguesia e 

inscritos/as nos Centro de Saúde dos Jardins da Encarnação (USF Olivais) e Unidade de 

Saúde Familiar Vasco da Gama (CS Olivais). 

Os Serviços Administrativos da Freguesia colaboraram nesta iniciativa e efetuaram inscrições 

para a vacinação gratuita, presencialmente ou por telefone.  

 

Banco Alimentar  

O Banco Alimentar passou a contar com a colaboração de trabalhadores/as e 

colaboradores/as de todas as Divisões da Freguesia, disponibilizando estas equipas em 

sistema de rotatividade o apoio aos/às nossos/as fregueses/as mais carenciados/as. Assim, 

com início no mês de outubro, também a DARH deu o seu contributo, disponibilizando uma 

equipa de três pessoas (rotativamente) para cada mês. Este contributo consiste na 

preparação dos cabazes de alimentos e posterior entrega dos mesmos aos/às fregueses/as. 
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1.2 – Serviços de Recursos Humanos – SRH 

 

Distribuição dos/as Trabalhadores/as por Orgânica 

De seguida apresentam-se os lugares ocupados, por categorias, nas diferentes orgânicas no 

Mapa de Pessoal da nossa Freguesia, à data de dezembro de 2020. 

Notas: De referir que se encontram ao serviço desta Freguesia quatro dirigentes intermédios de 2.º grau, em regime de 
substituição; 

* Inclui um Encarregado Geral Operacional e quatro Encarregados Operacionais. 

 

No quadro que se apresenta de seguida, além dos postos de trabalho de Mapa de Pessoal, 

mencionam-se ainda outras relações jurídicas (dados a dezembro de 2020). 

 

Relação Jurídica dos Postos de Trabalho  Não-Ocupado Ocupado 

Executivo  __    7  

Contrato de Trabalho Funções Públicas por Tempo Indeterminado 41 (1) 123 

Ao abrigo de Contratos de Prestação de Serviços __  159 (2) 

Nomeação  4 __ 

T o t a i s: 45 289 

(1) Postos de trabalho relativos a mobilidades em curso (19), bem como procedimentos concursais concluídos em outubro, 
com o ingresso no mapa de pessoal do quadro de 10 Assistentes Operacionais a 1 de novembro e procedimentos 
concursais a decorrer: 1 Técnico Superior e 7 Assistentes Operacionais Reserva de Recrutamento; 

(2) No período em referência houve um aumento do número de contratos de prestação de serviços de 145 para 159. 

 

 

ORGÂNICAS 

CATEGORIAS  

TOTAL 
Técnico 
Superior 

Coordenador 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Encarregados* Fiscal 
Assistente 

Operacional 

D A R H 3 2 6 __ __ __ 11 

D F 2 1 4 __ 1 7 15 

D A U 2 __ 3 5 __ 47 57 

D A S E C 12 1 9 __ __ 18 40 

T o t a i s: 19 4 22 5 1 72 123 

% por Categoria  15,45% 3,25% 17,89% 4,07% 0,81% 58,53% 100% 
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SIADAP  

Como consequência das últimas Eleições Autárquicas, em resultado das quais ficou definido o 

Executivo para o mandato de 2017-2021, a necessidade de realizar alguns procedimentos, 

decorrentes do normal funcionamento do SIADAP. Desta forma: 

a) Foi feito o levantamento do tempo de serviço efetivo durante o ciclo de avaliação 2017/2018, 

que se encontra plasmado nas Propostas n.ºs 015 e 016/2019 e que dizem respeito, 

respetivamente: 

➢ Ao levantamento do tempo de serviço efetivo durante o ciclo de avaliação 2017/2018; 

➢ À análise da situação dos/as trabalhadores/as face aos requisitos funcionais para a 

referida avaliação. 

As referidas Propostas foram submetidas a deliberação do Órgão Executivo na Reunião 

celebrada no dia 8 de fevereiro de 2019, que as aprovou por unanimidade.  

b) Na sequência da Proposta n.º 037/2019, também ela aprovada por unanimidade pelo Órgão 

Executivo na Reunião Pública celebrada no dia 22 de fevereiro de 2019, foi deliberada a 

constituição da Comissão Paritária para o triénio 2019/2022, cuja eleição ocorreu em  

14-02-2019. 

 

Assiduidade e Vencimentos  

De forma a proporcionar uma maior segurança e aprofundar a relação 

proximidade com os/as trabalhadores/as da Freguesia, é de salientar 

que continuou a ser implementada a medida de fixação de datas para 

pagamento da retribuição aos/às trabalhadores/as para o ano de 2020. 

A mesma tem o objetivo de proporcionar condições para que estes 

façam uma melhor gestão das suas finanças/despesas pessoais, 

conforme Proposta 239/2019, aprovada por unanimidade na Reunião 

de Junta de Freguesia celebrada dia 13 de dezembro de 2019. 

Encontra-se implementada a nova organização dos Processos Individuais dos/as 

trabalhadores/as em exercício de funções na Freguesia. A funcionalidade de digitalização de 

processos individuais dos/as trabalhadores/as que consolidaram a sua mobilidade entre órgãos 

na entidade de destino encontra-se concluída em 22 processos, dos/as 25 trabalhadores/as que 

consolidaram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2020.  
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Faltas por Doença 

Foram trinta e um os/as trabalhadores/as impedidos de comparecer ao serviço por motivo de 

doença e que apresentaram certificados de incapacidade para o trabalho, no período de janeiro 

a dezembro de 2020. 

 

Aposentações 

No período contemplado neste relatório encontravam-se submetidos 10 Requerimentos de 

Pensão ou de Contagem de Tempo, sendo o seguinte o ponto de situação dos pedidos: 

 

Situação dos Pedidos 
N.º de 

Trabalhadores/as 

Deferidos 3 

Indeferidos 4 

Desistência por parte do/a trabalhador/a 2 

Sem efeito/falecimento trabalhador 1 

 

Mobilidades 

Durante o ano de 2020 informa-se do ponto da situação quanto às situações de mobilidades que 

tiveram lugar na nossa Freguesia: 

 

 

 

 

 

➢ Iniciaram-se catorze mobilidades para outros órgãos; 

➢ Ocorreram dois ingressos na nossa Freguesia; 

➢ Tiveram início no ano de 2020 quatro situações de Mobilidade Intercarreiras, que se 

espelham no mapa que se apresenta de seguida: 

Situação das Mobilidades entre Órgãos 
N.º de 

Trabalhadores/as 

Consolidadas 25 

Não consolidadas  3 

Transitaram para o ano seguinte  19 
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Mobilidades Intercarreiras 
N.º de 

Trabalhadores/as 

Consolidadas 2 

Sem efeito/saída do/a trabalhador/a  
por procedimento concursal 
 

1 

Transitaram para o ano seguinte  1 

 

➢ Iniciou-se uma Mobilidade Intercategorias em 2020, que transita para o ano seguinte; 

➢ Decorreu um ingresso na Freguesia por Cedência de Interesse Público, transitando para 

ano seguinte. 

 

Formação  

Para uma Administração Pública dinâmica, eficiente, inovadora, motivada e centrada nas efetivas 

necessidades dos/as cidadãos/ãs é fundamental gerir de forma eficiente os recursos disponíveis, 

criando sinergias e potenciando a capacidade de transformação e evolução dos/as seus/suas 

trabalhadores/as e colaboradores/as. Considera-se que os recursos humanos são o ativo mais 

precioso de qualquer organização e a sua qualidade e motivação são determinantes para o 

sucesso e melhoria do desempenho dos Serviços.  

A Formação Profissional – veículo imprescindível para a obtenção de níveis acrescidos de mais- 

-valias, processo de interiorização de conhecimentos –, é geradora de mudanças de 

comportamentos e atitudes dos/as trabalhadores/as, com impacto positivo no exercício das suas 

atividades e, consequentemente, no seu desempenho profissional. Face ao exposto, deu-se 

continuidade ao plano de formação, que contempla ações de formação internas e externas.  

Assim, durante o ano de 2020 foi feito o apuramento das necessidades formativas e promovidas 

as medidas e ações de formação profissional que se apresentam de seguida. 

 

Questionário-diagnóstico de Necessidades Formativas para 2020  

Foi efetuado um questionário-diagnóstico para aferir as Necessidades de Formação dos/as 

trabalhadores/as da Freguesia de Olivais para o ano de 2020, tendo em conta os postos de 

trabalho das diferentes unidades orgânicas. Este foi remetido às Chefias de Divisão e Executivo 

e obtiveram-se os resultados de necessidades formativas constantes nas tabelas que se 

apresentam de seguida: 
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Competências Específicas do Posto de Trabalho 

N.º de Trabalhadores/as 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Animação e Dinamização de Grupos 1 2 __ 

Atendimento e Qualidade na Relação com o Cidadão __ 4 __ 

Boas Práticas de Atendimento e Acolhimento de Munícipes 2 8 __ 

Código do Procedimento Administrativo  6 11 2 

Código dos Contratos Públicos 2 4 __ 

Código dos Contratos Públicos: Formação do contrato, ajuste direto  
e consulta prévia 

__ 2 __ 

Compras Sustentáveis: Introdução à ISO 20400 1 __ __ 

Contabilidade de Custos 1 2 __ 

Fiscalização de Estabelecimentos, Venda Ambulante, Feiras e Mercados __ 6 __ 

Formação de Multiplicadores em Educação para os Direitos Humanos __ 1 __ 

Formação Integrada para Trabalhadores da Limpeza Urbana __ __ 20 

Gestão de Projetos 5 3 __ 

Gestão de Stocks __ 3 __ 

Gestão Orçamental __ 2 __ 

Gestão Patrimonial e Mobiliário Municipal 1 2 __ 

GOPI − Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção __ 7 __ 

Higiene e Segurança no Trabalho 1 8  

Indexação em Arquivo __ 1 __ 

Inglês __ 3 __ 

Introdução às Técnicas Documentais  __ 2 __ 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas: Faltas, férias e licenças 4 2 __ 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicos 5 2 __ 

Primeiros Socorros 1 2 2 

Regime Disciplinar dos Trabalhadores em Funções Públicas 5 2 __ 

Regime Jurídico das Autarquias Locais __ 2 __ 

Regulamento Geral de Proteção 3 2 __ 

Sistemas de Gestão Ambiental 2 __ __ 

Sistemas de Normalização Contabilística Aplicada à Administração Pública 
(SNC-AP) 

3 3 __ 

Suporte Básico de Vida 1 1 __ 

Sustentabilidade Ambiental (água, alterações climáticas e biodiversidade) 1 1 __ 

Workshop Cozinha Vegetariana 1 1 __ 
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Área de Informática 

N.º de Trabalhadores 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico  

Assistente 
Operacional 

Autocad 2 __ __ 

Excel N1 4 7 __ 

Excel N2 1 2 __ 

Word __ 5 1 

 

Competências Comportamentais 

N.º de Trabalhadores 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional 

Gestão de Conflitos 3 4 5 

Gestão de Tempo 2 6 1 

Liderança e Gestão de Conflitos para Encarregados e Dirigentes __ __ 4 

Relações Interpessoais 2 1 __ 

Trabalho de Equipa e Colaborativo 1 7 __ 

 

Liderança 

N.º de Trabalhadores 

Técnico 
Superior 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Operacional  

Condução de Reuniões 1 __ __ 

Liderança e Motivação de Equipas 2 2 __ 

Motivação e Resiliência das Equipas 1 __ __ 

    

TOTAIS GLOBAIS:  65 123 35 

 

 

Ações de Formação Profissional  

Considerando que a formação dos/as trabalhadores/as da Freguesia é fundamental para a 

melhoria do desempenho dos Serviços, deu-se continuidade ao plano de formação, que 

contempla formações internas e externas. 

No ano de 2020 foram promovidas 24 ações de formação profissional, em articulação com várias 

entidades, nas quais participaram 119 trabalhadores/as e/ou colaboradores/as, conforme tabela 

que se apresenta de seguida: 
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Temas das Formações Entidade Formadora  Participantes Horas 

Administração Pública e Interesse Público:  
dos últimos aos próximos 20 anos 

CES – Conselho 
Económico e Social 

1 7 

Aula Aberta – Eleições em Portugal – CES 
Centro Estudos Sociais  
– Universidade Coimbra 

7 1 

Comunicação Acessível 

INA – Direcção-Geral  
da Qualificação dos 
Trabalhadores em 
Funções Públicas 

1 1 

Comunicar com os Cidadãos no Contexto  
de Pandemia 

INA 1 1 

Comunicar com os Trabalhadores no Contexto  
de Pandemia 

INA 1 1 

COVID-19: Riscos, oportunidades e paradoxos  
para a gestão do conhecimento 

INA 1 1 

Desafios da Conciliação em Teletrabalho INA 1 1 

Desenvolvimento de atividades de animação  
e ocupação de tempos livres 

Ph+ Desenvolvimento 
de potencial humano 

53 50 

Deservagem – Atividade de Controlo de Infestantes 
(Ação mecânica) Utilização de EPIS 

Freguesia de Olivais 3 2h30 

Estratégias Educativas Público Escolar 
Fundação Calouste 

Gulbenkian 
1 6 

Formação ADDAX Freguesia de Olivais 7 2 

Formação INNUX 
Innux Technologies 

Lda. 
23 3 

Funções a Desempenhar (distribuição das descrições 
das funções); Cuidados na Utilização dos 
Equipamentos/Utensílios de Trabalho; Utilização  
de EPIS; Como Proceder em Caso de Reporte  
de Anomalias e Danos em Viaturas 

Freguesia de Olivais 6 1 

Inovar em Ambiente de Teletrabalho INA 1 1 

Liderar Parcerias Sociais em Contexto de Pandemia INA 1 1h30 

Língua Inglesa Informação N2 – UFCD 3486 
CML/IEFP  

Formação online 
1 50 

Operação e Manutenção de Equipamentos de Pintura 
Rodoviária 

AFESP 1 4 

Operações com Mini Pá Carregadora CENFIC 1 25 

Retroescavadora – Carga e Escavação CENFIC 1 25 

Saúde Mental e Trabalho em Casa INA 1  

Segurança e Saúde no Trabalho, um Novo Paradigma INA 1 1 

Trabalho Colaborativo à Distância INA 1 1 

UFCD998 – Podas e Desramações TREEM 2 25 

Webinar – Produtividade Pós-Covid SGS 1 1h30 

Webinar – Vencimentos Fresoft 1 0h30 

TOTAL DE FORMAÇÕES: 24                    TOTAL DE PARTICIPANTES: 119 
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Protocolos com Entidades que Operam na Área da Formação 

Estas parcerias são fundamentais para a melhoria do desempenho dos Serviços e constituem 

um contributo e reforço importantes da qualificação profissional dos ativos empregados e 

desempregados.  

É objetivo desta Freguesia ser um exemplo de congregação, inclusão e formação de jovens 

adultos no mundo profissional e, neste sentido, tem-se pautado por incentivar e permitir a 

formação prática em contexto de trabalho através de estágios curriculares/profissionais.  

Assim, em 2020 prosseguem os Protocolos de Cooperação na área da Formação com as 

seguintes entidades: 

➢ Cenfic – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras 

Públicas do Sul 

➢ Significado – Consultadoria, Formação e Informática, Lda. 

 

Estabeleceram-se ainda os Protocolos de Formação que constam da tabela seguinte: 

Entidade Participantes N.º de Horas Estágio/Área 

Agrupamento de Escolas 
Braamcamp Freire 

1 132 
Unidade de Formação de curta duração  
– Apoio a CAF 

Citeforma 1 400 Técnico Administrativo 

Citeforma 1 210 Técnico Administrativo 

Citeforma 1 500 Técnico Administrativo 

ESEAG 1 640 
Técnico Superior Profissional em Intervenção 
Social e Comunitária 

IEFP 1 650 
Técnico de Apoio Familiar  
e de Apoio à Comunidade 

TOTAL DE PARTICIPANTES: 6   

 

 

IEFP – Medidas de Empregabilidade 

A Freguesia de Olivais continua a colaborar com o Instituto do Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) no âmbito dos Contratos Emprego-Inserção. Estas medidas de emprego visam, através 

da realização de atividades que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas temporárias a nível 

local ou regional, apoiar a (re)inserção profissional de desempregados/as subsidiados/as ou 

beneficiários/as do Rendimento Social de Inserção. 
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Durante 2020 procedeu-se a uma candidatura para 4 cantoneiros de limpeza, de que resultou 

a integração de um elemento durante o período de 26 de fevereiro a 5 de novembro de 2020. 

 

Higiene e Segurança 

As situações mais complexas e prementes, no âmbito de Acidentes de Trabalho e de Recidivas 

têm sido articuladas com a Câmara Municipal de Lisboa (CML).  

Nesse sentido, foram solicitadas diversas fichas de aptidão para o trabalho, bem como listagens 

atualizadas dos acidentes de trabalho ocorridos. Durante 2020 ocorreram 4 participações de 

acidentes de trabalho.  

Tendo como fim promover a saúde mental, gerir a conflitualidade laboral, melhorar a 

adaptação/inserção laboral e, consequentemente, fomentar a qualidade de vida, paradigma em 

crescimento nas nossas sociedades, as situações sinalizadas em consulta de Medicina no 

Trabalho são uma realidade, sendo encaminhadas para acompanhamento em consulta de 

Psicologia.  

Dentro deste âmbito, e numa abrangência de entendimento cada vez mais vocacionada para o 

bem-estar do indivíduo, estão também contempladas as consultas de nutrição.  

Os objetivos são prevenir a doença, promover a saúde, incentivar estilos de vida saudáveis, 

estimular mudanças de comportamentos, potenciar o bem-estar físico e psicológico e social e 

melhorar a qualidade de vida no trabalho. 

 

1.3 – Serviços Jurídicos – SJ 

A Freguesia de Olivais ao nível jurídico está dividida em duas áreas, nomeadamente: Apoio 

Jurídico aos Serviços da Freguesia; e Atendimento Jurídico, que se encontra ao dispor da 

população, a título gratuito. 

 

Apoio Jurídico  

Foram apurados os seguintes trabalhos desenvolvidos pelos Serviços de Apoio Jurídico, durante 

o ano de 2020. 
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Pareceres Jurídicos e Outros Trabalhos − 2020 

Análise de contratos e outros documentos 28 

Esclarecimentos prestados 116 

Informações 20 

Pareceres 10 

Elaboração de minutas e documentos diversos 56 

Análise, apreciação, correção e adaptação de diversos procedimentos  15 

Acompanhamento jurídico de situações de pré-contencioso com diversas entidades, através 

da elaboração e discussão de vários documentos, bem como presença em reuniões 
2 

T o t a i s 247 

 

Atendimento Jurídico 

A Freguesia de Olivais presta habitualmente aos/às seus/suas utentes um Serviço de 

Atendimento Jurídico, a título gratuito, todas as quintas-feiras, durante o período da tarde.  

Em virtude da evolução da pandemia e de ter sido decretado o Estado de Emergência Nacional 

a partir do dia 18 de março de 2020 e subsequentemente o Estado de Calamidade Pública a 3 

de maio, bem como as respetivas prorrogações, estes atendimentos, que carecem de inscrição 

prévia, estiveram suspensos durante os meses de abril e maio de 2020.  

Como alternativa ao atendimento presencial, passaram posteriormente os Serviços 

Administrativos da DARH a encaminhar os diversos pedidos de aconselhamento jurídico, via e- 

-mail, para o advogado que presta serviço nesta Freguesia.  

Este apoio jurídico é posteriormente facultado pelo referido advogado através de contacto 

telefónico com os/as fregueses/as, de modo a que sejam sempre devidamente aconselhados/as. 

Durante o ano de 2020, foram prestados 84 aconselhamentos jurídicos, solicitados na sua 

maioria por mulheres (49), na faixa etária entre os 60 e 80 anos. Os assuntos predominantes 

estiveram relacionados com questões financeiras, habitação e condóminos/condomínios. 
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Atendimentos Jurídicos 2020 –  Advogado da Fregues ia  

  jan fev mar abr/mai* jun jul ago set out nov dez TOTAIS 

Faixa 

Etária 

18-20 __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ 

21-30 1 2 __   __ __ __ __ __ __ __ 3 

31-40 2 4 __   __ __ __ __ 1 __ __ 7 

41-50 1 4 __   __ __ __ __ __ 2 __ 7 

51-60 5 3 1   __ 1 __ 2 1 1 3 17 

61-70 4 5 1   3 __ 3 3 3 3 2 27 

71-80 5 2 2   2 1 3 2 1 1 1 20 

81-90 2 __ 1   __ __ __ __ __ __ __ 3 

 

Assunto 

Família __ 2 __   __ __ 1 __ 2 1 __ 6 

Divórcio __ 2 __   __ __ __ __ __ __ __ 2 

Laboral 1 1 __   __ __ __ __ __ __ 1 3 

Fiscal 5 2 1   1 1 __ 1 __ 1 __ 12 

Habitação 7 4 1   2 __ 1 1 __ 2 1 19 

Condóminos 2 2 1   1 1 2 3 3 1 1 17 

Partilhas 

/Heranças 
__ __ 1   __ __ __ __ __ __ 3 4 

Outros 5 7 1   1 __ 2 2 1 2 __ 21 

 

Sexo 
Feminino 10 14 3   2 1 4 6 4 2 3 49 

Masculino 10 6 2   3 1 2 1 2 5 3 35 

    

Totais de Utentes: 20 20 5 | | 5 2 6 7 6 7 6 84 

* O Serviço de Atendimento Jurídico esteve suspenso nos meses de abril e maio de 2020. 

 

Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa (CAUAL)  

Durante o ano de 2020 manteve-se a divulgação do Protocolo de Cooperação que a Freguesia 

de Olivais celebrou com o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa (CAUAL).  

É manifestamente importante contar com uma parceria para a prática de arbitragem, mediação, 

conciliação e negociação de conflitos em diversas vertentes e é uma mais-valia que a Freguesia 

de Olivais oferece aos/às seus/suas utentes, trabalhadores/as e colaboradores/as. Esta 

cooperação foi especialmente marcante durante este período de pandemia, tendo esta entidade 

recebido variados pedidos de aconselhamento jurídico. 
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Analisando os dados disponíveis, verifica-se que no âmbito deste Protocolo de Colaboração 

também o CAUAL rececionou na sua maioria solicitações de pessoas do sexo feminino (cerca 

de 55 e apenas 27 pedidos de homens), totalizando 82 pedidos de Aconselhamento Jurídico 

durante o ano de 2020.  

Ao longo do ano verificou-se a solicitação de mais consultas provenientes de pessoas na faixa 

etária dos 31 aos 40 anos. A predominância de assuntos foi sobretudo questões relacionadas 

com operadoras telefónicas (29), seguida de matérias relacionadas com viagens (18), sendo que 

as restrições e cancelamento de voos/hotéis no seguimento da pandemia de Covid-19 e 

consequentes pedidos de reembolso não serão alheios a estes dados.  

Foram ainda rececionados 13 pedidos relacionados com condóminos/vizinhos ou assuntos de 

condomínio em geral e ainda queixas relativas ao consumo (lojas), nomeadamente compras on-

line, que registaram 13 pedidos. 

 

No quadro abaixo, reportamos os dados que nos foram sendo disponibilizados pelo CAUAL. 

Processos Acompanhados pelo CAUAL  em 2020  

  jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAIS 

Faixa Etária 

18-20 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 

21-30 2 __ __ __ 1 __ __ __ 3 2 __ __ 8 

31-40 __ 6 9 2 __ 2 1 3 __ 2 3 3 31 

41-50 9 __ __ 3 __ __ __ 1 2 __ 1 2 18 

51-60 __ 2 __ __ 3 1 __ __ 2 2 1 __ 11 

61-70 __ 1 __ __ 3 __ __ __ __ __ __ 2 6 

71-80 __ __ __ __ __ 3 2 2 __ __ __ __ 7 

81-90 5 3 5 2 2 1 __ __ __ 2 1 __ 21 

 

Assunto 

Família __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ 1 2 

Condóminos __ 2 1 2 2 1 __ __ 1 2 __ 2 13 

Creches 
/Infantários 

__ __ __ __ __ __ 1 2 2 __ __ __ 5 

Operadoras 
telefónicas 

5 4 3 1 2 3 1 2 4 2 2 __ 29 

Agências 
de viagens 

4 2 3 1 2 __ __ __ __ 1 2 3 18 

Consumo 
(lojas) 

3 1 2 1 1 __ __ __ 2 1 1 1 13 

Outros __ __ __ __ 1 __ __ 1 __ __ __ __ 2 
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Sexo 
Feminino 9 6 9 2 1 5 3 5 5 4 4 2 117 

Masculino 3 3 __ 3 6 1 __ 1 2 2 1 5 38 

    

        Totais de Utentes: 12 9 9 5 7 6 3 6 7 6 5 7 82 

 

 

1.4 – Gabinete de Apoio ao Executivo – GAE 

Em termos de grandes áreas de trabalho o GAE tem a seu cargo a preparação de toda a 

documentação que deva ser submetida a Reuniões de Junta de Freguesia, a Gestão de Agendas 

dos membros que compõem o Órgão Executivo (Senhora Presidente e Senhores/as Vogais), 

bem como a gestão da marcação de Reuniões de Atendimentos do Executivo e todos os 

restantes trabalhos inerentes a um serviço deste cariz.  

É ainda função do GAE estabelecer o contacto entre o Órgão Executivo e as Chefias de Divisão, 

bem como proceder à preparação das reuniões de Assembleia de Freguesia. 

 

Reuniões de Junta de Freguesia 

Durante o ano de 2020 foram realizadas um total de 26 (vinte e seis) Reuniões do Órgão 

Executivo. A primeira reunião do ano decorreu no dia 17 de janeiro e a última foi celebrada no 

dia 30 de dezembro de 2020, sendo uma Extraordinária e as restantes Ordinárias. 

Foram submetidas pelos membros do Órgão Executivo a Reuniões de Junta de Freguesia um 

total de 220 Propostas em 2020 (menos 94 do que no ano de 2019), tendo as mesmas sido 

aprovadas por unanimidade. 

Ressalvam-se, no entanto, quatro situações: aquando da deliberação das Propostas  

n.ºs 137/2020 e 142/2020 (respetivamente, “Reinício de Funções na Carreira e Categoria de 

Técnico Superior – Rute Lima” e “Mobilidade entre Órgãos – Técnica Superior Rute Lima”), por 

motivo de impedimento legal, conforme previsto no artigo 69.º do Código do Procedimento 

Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro), a Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Olivais ausentou-se momentaneamente da reunião; também por motivo de 

impedimento legal, e ao abrigo da mesma legislação, aquando da deliberação das Propostas  

n.ºs 139/2020 e 212/2020 (respetivamente, “Medidas de Apoio à Economia – Isenção de 

Pagamento das Taxas dos Mercados” e “Medidas de Apoio à Economia – Isenção de Pagamento 

das Taxas dos Mercados e de Licenciamento | Programa “Lisboa Protege”) os Senhores Vogais 

Anabela Silva e José Ricardo Silva ausentaram-se momentaneamente da sala. 
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De notar ainda que a Proposta n.º 128/2020: “Oficina do Reformado Olivais – Atualização do 

Regulamento” foi subscrita conjuntamente por mais do que um Pelouro da Junta de Freguesia. 

Deste total de 220 Propostas 13 (treze) foram submetidas a deliberação nas reuniões de 

Assembleia de Freguesia de 2020, sendo que 1 (uma) foi remetida para conhecimento desse 

Órgão Deliberativo na sua reunião ordinária de setembro de 2020. 

Face à necessidade de serem tomadas medidas excecionais de contingência no âmbito da 

prevenção e controlo da situação epidemiológica causada pelo coronavírus SARSCoV-2 e da 

doença Covid-19, a realização de reuniões com a participação do Público manteve-se 

condicionada durante grande parte do ano de 2020: Suspensas entre março e final de junho, ao 

abrigo do n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março; e posteriormente, nos termos 

do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, ficou previsto que a participação de 

interessados/as nas reuniões públicas, apenas se poderia realizar por videoconferência ou 

outros meios de comunicação digital ou à distância, mantendo-se os prazos-limite de inscrição 

prévia até 48 horas antes das mesmas. 

 

De seguida apresenta-se o número de Propostas submetidas a deliberação do Órgão Executivo, 

por cada reunião celebrada no ano de 2020. 

Nota: Reunião 4 = Reunião Extraordinária, de 4 de setembro de 2020. 
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O gráfico seguinte representa a percentagem de propostas apresentadas por Pelouro. Verifica- 

-se que o Pelouro “Planeamento Urbanístico, Ambiente e Estrutura Verde, Espaço Público, 

Higiene Urbana, Mobilidade e Transportes, Organização e Recursos Humanos” apresentou 71% 

do total das Propostas submetidas a Reunião de Junta de Freguesia. 

 

1.5 – Serviços Informáticos – SI 

Por forma a garantir a segurança, assistência e gestão informática, a Freguesia de Olivais conta 

com a colaboração de duas empresas que prestam apoio no âmbito do hardware, do software e 

das tecnologias de informação. 
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Durante o ano de 2020, o apoio informático em termos de Tecnologias de Informação esteve 

ativo nas várias vertentes, consultadoria, helpdesk e administração dos sistemas e infraestrutura 

de TI. Resumidamente, enumeram-se alguns exemplos das intervenções efetuadas: 

➢ Alterações de postos de trabalho, decorrentes quer de alterações de funções de 

trabalhadores/as quer da chegada de estagiários/as e novos elementos; 

➢ Preparação, configuração e instalação de posto de trabalho nas instalações da DAU/BEV 

e instalação de terminal de registo biométrico;  

➢ Preparação, configuração e instalação de posto de trabalho para novos/as 

colaboradores/as nos vários Serviços: DARH, DAU, DASEC, DF e NCI; 

➢ Alterações de permissões/acessos, de acordo com o reajustamento de postos de trabalho 

e funções dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as; 

➢ Realização de propostas com vista à melhoria do desempenho quer dos equipamentos 

quer dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as; 

➢ Apoio na resolução de falhas de conectividade VPN entre a Biblioteca e o serviço Horizon, 

da CML; 

➢ Reorganização/reconfiguração de acessos a agendas/calendários; 

➢ Atribuição de e-mail aos/às trabalhadores/as e colaboradores/as recém-chegados/as nos 

vários Serviços: DARH, DAU, DASEC, DF e NCI; 

➢ Apoio na realização da restruturação da infraestrutura de rede informática na ala de 

gabinetes do Executivo, com a instalação de um bastidor mural intermédio, de forma a 

melhorar o desempenho da rede informática e reforço do sinal Wi-Fi na zona do 

executivo; 

➢ Criação de formulário para registo de novas contas de utilizadores/as do Sistema 

Informático da Freguesia dos Olivais, informando as necessidades do posto de trabalho 

a que serão alocados; 

➢ Implementação de sistema informático de gestão de assiduidade transversal a todas as 

divisões e serviço da Freguesia e respetiva instalação de terminais de registo biométrico; 

➢ Realização de ação de formação no âmbito da implementação do sistema de gestão de 

assiduidade; 

➢ Intervenção em servidor físico HP DL380 devido a avaria em disco (backups, substituição 

de disco rígido em garantia); 

➢ Desativação de contas de utilizadores/as por motivo de saída da entidade; 

➢ Instalação de impressora multifunções no Centro de Dia; 
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➢ Foi criado o endereço faturas@jf-olivais.pt para endereçamento de documentos de 

faturação; 

➢ Migração de dados de dispositivos móveis das Chefias de Divisão; 

➢ Constante manutenção periódica e preventiva dos postos de trabalho, com vista a 

melhorar os tempos de resposta dos equipamentos. 

 

O início do trimestre de 2020 coincidiu infelizmente com a chegada da pandemia Covid-19, o que 

provocou o aumento exponencial de solicitações ao nível de dispositivos móveis e respetiva 

configuração para o teletrabalho em praticamente todos os serviços da Freguesia, indo assim ao 

encontro do estabelecido no Plano de Contingência. 

➢ Alteração de necessidades ao nível das permissões de envio de e-mail a partir do webmail 

e dispositivos móveis; 

➢ Foram vários os pedidos para apoio na utilização de assinaturas digitais, nomeadamente 

ao nível da DF e da DAU; 

➢ Desativação de contas de utilizadores/as por motivo de saída da entidade; 

➢ Resolução de problema com acesso à rede/Internet no posto da Bedeteca na Biblioteca; 

➢ Instalação de postos de trabalho nas novas instalações do GIP, na Av. Bensaúde; 

➢ Instalação de webcams para realização de reuniões via Web; 

➢ Migração/atualização do serviço de antivírus nos postos de trabalho e servidores; 

➢ Substituição/atualização de equipamentos em situação de renovação de renting; 

➢ Melhoramento de cablagem na Unidade Local de Proteção Civil; 

➢ Início de melhoramento de acesso à rede interna e Internet na Casa da Cultura, com 

instalação de fibra ótica; 

➢ Instalação de equipamentos informáticos para novo posto de trabalho nas novas 

instalações do Centro Clínico, sito na Rua Eurico da Fonseca; 

➢ Reajustamento de assinaturas de e-mail dos/as trabalhadores/as e colaboradores/as, de 

forma a incluir os novos selos de galardões recentemente obtidos pela Freguesia; 

➢ Upgrade de serviço de Internet na Casa da Cultura, de forma a melhorar o desempenho 

do acesso à rede da organização; 

➢ Apoio ao levantamento dos serviços de comunicação da organização, FFTH (fibra), LTE 

(4G\3G\2G\GSM), para melhoramento da disponibilidade do acesso à Internet, assim 

como redução de custos. 
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Durante os períodos de Estado de Emergência e de Calamidade foi reforçado o chamado serviço 

de helpdesk, dando prioridade ao apoio remoto aos utilizadores que se encontravam quer nas 

instalações quer em teletrabalho e realizando apenas as deslocações de carácter urgente sem 

que nunca o nível de serviço tenha sido minorado. Manteve-se também o fornecimento de serviço 

de consultadoria na procura das soluções que melhor se adequem técnica e financeiramente às 

necessidades da Freguesia de Olivais. 

_______________ 

 

No âmbito do Contrato de Manutenção de Software Aplicacional respeitante às Plataformas 

eCivitas, FreWeb e ERP foram realizadas, no ano de 2020, as ações que se discriminam de 

seguida. 

 

Plataforma eCivitas 

Assim, e no que concerne à assistência ao sofware eCivitas, no período em referência foram 

levadas a cabo as seguintes atividades: 

➢ Criação de novos utilizadores/as; 

➢ Eliminação de utilizadores/as; 

➢ Elaboração de diversas listagens; 

➢ Correção de erros detetados; 

➢ Redistribuição e reabertura de processos; 

➢ Formação de novos/as utilizadores/as; 

➢ Manutenção de grupos de distribuição; 

➢ Alteração dos logótipos nos Ofícios. 

 

Plataforma FreWeb (página web da Freguesia) 

No que concerne ao software FreWeb foi dado apoio em casos pontuais na introdução de 

conteúdos na página web.  
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Plataforma FreSoft ERP 

Eis, resumidamente, a atividade desenvolvida em termos de ERP: 

➢ Verificação de acessos ao software de Faturação, Canídeos, Mercados e Atestados; 

➢ Acessos a Vencimentos Tipo B; 

➢ Análise de mapas e ficheiros de exportação de vencimentos; 

➢ Esclarecimentos sobre a emissão e listagens na aplicação de Mercados; 

➢ Procedimento a adotar no âmbito das anulações; 

➢ Apoio às Integrações de Receita na Contabilidade; 

➢ Instalação e formação na aplicação de licenciamentos (OVP);  

➢ Correção das datas das obrigações no software de contabilidade. 
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2 − Divisão Financeira 

A Divisão Financeira possui os serviços de Contabilidade, Tesouraria, Contratação, Economato, 

Património, Mercados, Licenciamento e Seguros e Sinistros. 

As competências e atividade desta Divisão encontram-se refletidas na Informação que compõe 

o seu relatório trimestral, sendo a mesma contextualizada de forma cumulativa no que se refere 

à informação orçamental. 

2.1 − Aprovisionamento, Economato e Património 

Número de Procedimentos Abertos por Orgânica 

O número total de procedimentos abertos no período referente ao ano de 2020 totalizou 529 

processos. 

A DAU é a divisão com maior número de solicitações de abertura de procedimentos, com 46,31% 

do total de procedimentos lançados. 

Orgânicas requisitantes 2020 % 

Assembleia Freguesia 0 0,00% 

Junta Freguesia / Executivo 0 0,00% 

DF 53 10,02% 

   DF/Frota 21 3,97% 

DF/Economato 5 0,95% 

DF/Mercados 27 5,10% 

DASEC 106 20,04% 

DARH 42 7,94% 

DAU 245 46,31% 

Comunicação 15 2,84% 

Proteção Civil 13 2,46% 

Pelouro e Igualdade e Políticas de Sustentabilidade 2 0,38% 

TOTAL 529 100,00% 
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Tipo de Procedimentos Efetuados 

Quanto aos procedimentos concursais abertos relevam-se as seguintes quantidades: 

Tipo de procedimentos Qtd. % 

Empreitadas 17 3,21 % 

Ajustes Diretos - Simplificados  403 76,18 % 

Ajustes Diretos - Regime Geral  84 15,88 % 

Consulta Prévia 25 4,73 % 

TOTAL 529 100,00% 

 

2.2 − Serviço de Mercados e Feiras e Licenciamento – Economia Local 

Mercados Retalhistas 

Os mercados da Freguesia, enquanto polos essenciais do comércio local, são equipamentos 

cuja gestão corrente engloba não só os trabalhos de manutenção e limpeza, como a gestão dos 

contratos em vigor e a atribuição de novos espaços comerciais (bancas e lojas).   

No âmbito dos mercados retalhistas da Freguesia tem sido desenvolvido um levantamento das 

necessidades dos equipamentos, ao nível das reparações e trabalhos de manutenção 

necessários, promovendo-se o planeamento da resolução das situações detetadas.  

Através de visitas semanais aos mercados têm sido não só detetadas várias situações que 

carecem de intervenção (pequenas obras, avarias), como têm sido auscultados os comerciantes 

locais, no sentido de aferir as suas carências e aspirações. 

Análise Financeira 

Na sequência da aprovação por unanimidade da proposta n.º 414/2020 em Assembleia 

Municipal. E dando continuidade às medidas de apoio à economia local, implementadas pelo 

executivo desta Junta de Freguesia, com vista à redução do impacto que a situação 

epidemiológica por COVID-19 provocou e provoca nos comerciantes que exercem a sua 

atividade na freguesia. Foi aprovada em executivo a Proposta n.º 139/2020 como medida de 

apoio à economia local onde atribui a isenção parcial de 50% das taxas, para os comerciantes 

dos quatro mercados da freguesia que mantenham o seu comércio aberto e a isenção de 100% 

das taxas para os comerciantes que são obrigados a parar a sua atividade no âmbito da 

pandemia COVID-19, pelo período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2020. 
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Atendendo aos princípios gerais que regem a atividade administrativa, em particular os princípios 

da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e da 

proporcionalidade, previstos nos artigos 4.º e 7.º do Código do Procedimento Administrativo, a 

Freguesia de Olivais entende ser estritamente necessário, a título excecional e temporário, 

aplicando-as de forma parcial e proporcional, de forma a permitir aos comerciantes uma redução 

das despesas fixas e melhores condições para enfrentar os novos desafios económicos criados 

pela pandemia da COVID-19, nomeadamente assegurarem a manutenção da sua atividade e 

dos postos de trabalhos. 

No período de 1 a 15 de julho de 2020 esteve em aberto concurso público para a atribuição do 

direito de ocupação dos espaços comercias vagos nos Mercados Retalhistas da Junta de 

Freguesia de Olivais, onde foram atribuídas as lojas nº 14 e 23 no Mercado da Encarnação Norte, 

a loja nº 5 no Mercado dos Olivais Sul – Célula B e a loja nº 14 no Mercado dos Olivais Sul – 

Célula E. Os restantes espaços comerciais vagos não foram atribuídos por falta de candidaturas. 

Caso os quatro mercados apresentassem uma ocupação de 100%, bem como os espaços 

comerciais cedidos gratuitamente constituíssem fonte de receita, a receita potencial seria como 

apresentada no quadro infra: 

       
Mercado Encarnação Norte – 100% Receita 

Espaços Ocupados Vagos Total % Ocupação Valor Ocupado Valor Desocupado 

Lojas 32 2 34 94,12% 89 561,77 € 4 063,56 € 

Lugares 28 26 49 57,14% 16 102,32€ 8 278,44 € 

Mercado Encarnação Sul – 100% Receita 

Espaços Ocupados Vagos Total % Ocupação Valor Ocupado Valor Desocupado 

Lojas 26 0 26 100% 69 280,04 € 0,00 € 

Armazém 0 1 1 0% 0,00 € 153,51 € 

Lugares 15 12 27 56% 14052.07 € 7 339,92 € 

Mercado Olivais Célula B – 100% Receita 

Espaços Ocupados Vagos Total % Ocupação Valor Ocupado Valor Desocupado 

Lojas 13 2 15 87% 20 002,40 € 8 748,40 € 

Lugares 55 20 75 73% 17 876,93 € 5 691,72 € 

Mercado Olivais Célula E – 100% Receita 

Espaços Ocupados Vagos Total % Ocupação Valor Ocupado Valor Desocupado 

Lojas 12 4 16 75% 21 627,70 € 4 570,92 € 

Lugares 15 30 45 33% 7 669,01 € 16 667,40 € 
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Receita Emitida –  Espaços Ocupados 

Mercado Operadores  Receita Emitida 

Encarnação Norte 39 75 833,45 € 

Encarnação Sul 30 64 368,48 € 

Olivais Sul B  21 29 507,91 € 

Olivais Sul E 21 25 049,55 € 

Totais                111 194 759,39 € 

 

Caracterização dos Mercados 

 

Mercado da Encarnação Norte 

Caraterização Estrutura Comercial 

 

Trata-se de um edifício com dois pisos, organizado 

à volta de um pátio retangular. 

No piso inferior encontram-se 13 lojas com acesso 

direto à rua.  

No piso superior está instalada a peixaria, o sector 

de hortofrutícolas e uma galeria comercial 

constituída por 20 lojas, que pode ser isolada, 

permitindo um horário de funcionamento 

independente. 

Em finais de 1993 sofreu uma remodelação 

profunda dos espaços comerciais, que teve como 

objetivo a integração dos vendedores ambulantes do 

aglomerado da Quinta do Morgado. É um mercado 

de bairro que pratica um horário alargado. A oferta 

comercial, bastante diversificada, serve 

essencialmente a população residente. 

 

• Inauguração: 20 de outubro de 1963 

• Lojas : 35  

• Lugares: 49  

• Índice de Ocupação: 75,63% 

• Área Total: 3 025 m2 

      Edificada: 2 518 m2 

      Comercial: 1 132 m2 
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Mercado da Encarnação Sul 

Caraterização Estrutura Comercial 

 

Edifício de planta retangular com ampla nave. Na 

zona central desta situam-se os lugares, 

distribuindo-se as lojas pela sua periferia. Em 

1996 foi objeto de intervenção, tendo-se procedido 

a uma remodelação profunda dos espaços 

comerciais e à construção de 17 lojas.  

É um mercado tipicamente de bairro, que pratica 

um horário alargado e serve essencialmente a 

população residente. A oferta comercial é bastante 

significativa, sendo de destacar, na área dos 

serviços, a existência de um posto dos CTT. 

 

• Inauguração: 20 de dezembro de 1963 

• Lojas : 27  

• Lugares: 27  

• Índice de Ocupação: 78,00% 

• Área Total: 2 078 m2 

     Comercial: 898 m2 

 
 

Mercado dos Olivais Sul – Célula B 

Caraterização Estrutura Comercial 

 

Mercado construído com caráter provisório no final 

dos anos 60, para dar resposta rápida ao 

crescimento demográfico na zona.  

As lojas encontram-se na periferia da nave e os 

lugares ocupam o centro do mercado. As obras de 

ampliação e remodelação efetuadas em 1991 

permitiram a integração de vendedores 

ambulantes existentes nas imediações. Com 

áreas de circulação reduzidas, as lojas estão 

dispostas na periferia da nave central, de formato 

retangular, onde se situam os lugares. O mercado 

 

• Inauguração: 20 de junho de 1967 

• Lojas : 15  

• Lugares: 75  

• Índice de Ocupação: 80,00% 

• Área Total: 854 m2 

     Comercial: 495 m2 
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é apoiado por um cais de cargas e descargas e um 

pequeno parque de estacionamento. É um 

mercado de bairro que serve essencialmente a 

população residente. Apresenta uma oferta 

diversificada, embora com 60% de produtos 

hortícolas. 

 

Mercado dos Olivais Sul – Célula E 

Caraterização Estrutura Comercial 

 

Mercado construído com caráter provisório no final 

dos anos 60, para dar resposta rápida ao 

crescimento demográfico na zona. As lojas 

encontram-se na periferia da nave e os lugares 

ocupam o centro do mercado.  

As obras de ampliação e remodelação efetuadas 

em 1992 beneficiaram o edifício, permitindo-lhe 

absorver um número significativo de vendedores 

ambulantes.  

É um mercado de bairro que serve essencialmente 

a população residente. Apresenta muitos lugares 

vagos. 

 

• Inauguração: 20 de junho de 1967 

• Lojas : 16  

• Lugares: 45  

• Índice de Ocupação: 54% 

• Área Total: 1 173 m2 

     Comercial: 471 m2 
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Feiras 

 

As feiras são uma componente eventual deste setor que poderá concretizar-se através de feiras 

ou mostra genéricas ou temáticas, pontuais ou de curta duração, a ter lugar em variados espaços 

da Freguesia, associadas ou não a eventos de outra índole, nomeadamente cultural.  

Trata-se de feiras de caráter ocasional, cuja organização e gestão é da responsabilidade da 

Junta de Freguesia de Olivais e têm como objetivo a dinamização do comércio local e 

desenvolvimento económico. 

Devido à conjuntura de pandemia que vivemos não foram promovidas este tipo de iniciativas. 

Licenciamento 

 

O Licenciamento Zero é uma medida introduzida pelo Decreto-Lei nº 48/2011 que visa simplificar 

o licenciamento associado às atividades económicas, nomeadamente no que respeita à 

ocupação de espaço público.  

Setor que engloba a emissão de diversas tipologias de licenças da competência da Junta de 

Freguesia, bem como a fiscalização do cumprimento das mesmas. 

No âmbito do licenciamento zero são licenciados os seguintes exemplos de mobiliário urbano: 

• Esplanadas; 

• Toldos; 

• Alpendres; 

• Arcas de gelados; 

• Brinquedos mecânicos; 

• Estrados; 

• Expositores;  

• Floreiras; 

• Guarda-ventos; 

• Vitrinas; 

• Suportes luminosos ou não 

luminosos, iluminados ou elétricos; 

• Placas; 

• Tabuletas; 

• Chapas; 

• Letras; 

• Faixas; 

• Cavaletes. 

Neste serviço, também são emitidas as Licenças de Ocupação Temporária de Espaço 

Público, as licenças para o exercício da atividade de venda ambulante de lotarias da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, a atribuição da licença para o exercício da atividade de 

arrumador de automóveis, as licenças para a realização de acampamentos ocasionais fora 
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dos locais legalmente consignados à prática do campismo e caravanismo e as licenças para 

a realização de espetáculos desportivos e de divertimentos públicos ao ar livre. 

A Freguesia de Olivais, no âmbito das medidas com vista à prevenção, contenção, mitigação 

e tratamento da infeção epidemiológica por COVID-19, não ignorou as suas responsabilidades 

sociais e económicas, bem como não ficou indiferente ao impacto que as medidas levadas a 

cabo provocaram e provocam nos comerciantes que exercem a sua atividade na freguesia. 

Neste contexto, o Governo manteve a implementação de um conjunto de medidas excecionais 

e transitórias destinadas à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 

epidemiológica por COVID-19, de entre as quais se contam o encerramento, limitação de 

acesso e permanência em de diversos estabelecimentos e atividades de comércio, conforme 

previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, onde se 

determina também, de forma gradual, o levantamento das restrições e da necessidade de se 

manter o escrupuloso cumprimento pela população portuguesa das medidas de 

distanciamento físico indispensáveis à contenção da infeção com as inegáveis vantagens 

associadas, nomeadamente financeira é a todo os títulos apelativa. 

Através da Proposta 96/CM/2020, debatida e votada no 104.º Sessão Extraordinária da 

Assembleia Municipal de Lisboa de 14 de abril de 2020, foi aprovada a suspensão da 

cobrança e a isenção das taxas relativas a ocupação de espaço público e publicidade a 

estabelecimentos comerciais até 30 de junho de 2020. 

No entanto, muitos dos comerciantes foram obrigados a encerrar os seus espaços de venda 

e/ou a suspender a sua atividade, o que originou uma situação de emergência económica à 

qual as autarquias locais, no âmbito das atribuições e competências que se lhes encontram 

legalmente acometidas, devem dar a resposta célere e adequada. 

Os estabelecimentos de restauração e similares, bem como os estabelecimentos comerciais 

de comércio a retalho, de acordo com a citada Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-

A/2020, de 30 de abril, tiveram a sua reabertura autorizada e faseada no tempo, mas com 

redução da capacidade máxima por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado 

entre as pessoas nas instalações e garantir o cumprimento da legislação em vigor. 

Por sua vez, a Direção Geral de Saúde, entre outras, emitiu a Orientação n.º 023/2020, de 

08/05/2020, direcionada aos estabelecimentos de restauração e bebidas, aos quais, 

atendendo às suas características, recomenda a redução da sua capacidade máxima, de 

forma a assegurar o distanciamento físico recomendado. 

A redução da capacidade máxima do estabelecimento, implica nos operadores económicos 

um impacto financeiro negativo, dada a diminuição de clientes que poderão acomodar e servir. 
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Foi essencial tomar medidas que contrariem estes efeitos, apoiando a existência de 

esplanadas e áreas de exposição minimizando a perda de receitas pelos operadores 

económicos, sejam eles do sector da restauração, sejam de outros sectores económicos. 

Nesta fase de resposta à pandemia, é igualmente essencial apoiar os operadores económicos 

com a diminuição das suas despesas fixas, pelo que importa considerar a redução temporária 

das taxas de esplanada, bem como isentar os pedidos de criação de novas esplanadas ou 

áreas expositivas, no período compreendido entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2020. 

O Regulamento Geral de Taxas e Preços da Junta de Freguesia de Olivais prevê, no seu 

artigo 41º, alínea c), que estão isentos do pagamento de taxas, para além dos casos previstos 

por lei, “Outras entidades, particulares ou coletivas, no âmbito do presente Regulamento e 

respetiva Tabela anexa, quando no âmbito de atividades ou situações consideradas pela JFO 

de interesse autárquico, em linha com as suas orientações estratégicas e políticas sociais e 

de gestão, analisadas caso a caso e devidamente fundamentadas.”. 

As orientações da Organização Mundial de Saúde são claras na recomendação de andar a 

pé e de bicicleta no decurso da resposta à presente pandemia, como forma de manter o 

distanciamento social e alcançar os mínimos recomendados de atividade física diária. 

Não obstante e considerando a heterogeneidade do espaço público da freguesia, manter-se-

ão as regras atualmente vigentes, nomeadamente as distâncias mínimas de passagem, por 

forma a manter a compatibilização dos diferentes usos do espaço público, já existentes e os 

ora propostos, com destaque para os passeios de largura reduzida. 

Nesta medida e sempre que esteja em causa a busca de alternativas para instalação de 

esplanadas e áreas expositivas exteriores que não prejudiquem a circulação dos peões. 

Assim sendo, a ampliação ou criação das esplanadas ou áreas expositivas deverá ser, em 

todos os casos, feita em estrito cumprimento das regras higieno-sanitárias emitidas pelas 

autoridades competentes. 
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3 − Divisão de Ambiente Urbano (DAU) 

O presente relatório descreve sucintamente o trabalho desenvolvido pela Divisão de Ambiente 

Urbano (DAU), no ano de 2020.  

Como unidade orgânica da Junta de Freguesia de Olivais, a DAU tem como principais 

competências, as listadas infra, sendo que para a sua execução organiza os seus serviços de 

acordo com a Figura 1: 

• Gestão, conservação e manutenção do espaço público e equipamentos coletivos; 

• Gestão, conservação e manutenção dos espaços verdes; 

• Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros e limpeza de espaços 

exteriores de equipamentos escolares do 1º ciclo; 

• Execução de empreitadas no espaço público e equipamentos coletivos da 

responsabilidade da Junta de Freguesia dos Olivais.  

 

Figura 1 - Serviços da Divisão de Ambiente Urbano 

 

Apesar das medidas de adaptação dos serviços para fazer face à pandemia Covid-19, no ano 

de 2020, para além dos trabalhos regulares, que serão apresentados em detalhe nos capítulos 

seguintes, destaca-se a execução dos seguintes trabalhos por cada um dos serviços. 
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Serviço de Obras: 

• Higienização dos mercados; 

• Repintura de 81 passadeiras; 

• Manutenção de placas toponímicas; 

• Certificação de 6 Espaços de Recreio e Desporto 

• Levantamento de caminhos pedonais em espaço verde com sinais de pisoteio, onde 

se poderia proceder à formalização de caminhos pedonais em lajetas 

Serviço de Espaços Verdes: 

• Tratamentos fitossanitários (Endoterapia, remoção de ninhos e pulverização de tílias) 

• Manutenção de arvoredo e arbustos; 

• Trabalhos de manutenção em arvoredo de grande porte; 

• Plantações de árvores e arbustos em espaços verdes da freguesia e na Biblioteca 

Municipal dos Olivais. 

Serviço de Higiene Urbana: 

• Aquisição de nova varredora mecânica; 

• Limpeza e higienização de arruamentos da freguesia, como medida de prevenção à 

COVID-19; 

• Execução periódica dos circuitos de despejo de papeleiras; 

• Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma NP ISO 

9001:2015. 

Serviço de Planeamento Urbanístico e Ambiental: 

• Acompanhamento do desenvolvimento de projetos no âmbito do Contrato de 

Delegação de Competências; 

• Plantações no jardim do Parque Infantil da Av. Cidade de Luanda; 

• Início da requalificação do Bairro da Quinta do Morgado. 
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3.1 − Serviço de Obras 

O Serviço de Obras dedica-se às atividades inerentes à manutenção do Espaço Público e dos 

Equipamentos Coletivos e ao Projeto Oficina do Reformado Olivais. 

Neste último ano, devido à situação pandémica, o Serviço de Obras trabalhou com as equipas 

operacionais respeitando todas as medidas de prevenção de risco da COVID-19.  

Em 2020 foram realizadas, no total, 1165 intervenções, sendo que destas: 

• 599 Intervenções (51,4%) ocorreram em Equipamentos Coletivos; 

• 564 Intervenções (48,4%) ocorreram em Espaço Público; 

• 2 Intervenção no âmbito do Projeto Oficina Reformado Olivais. 

 

A Figura 2 apresenta a distribuição destas intervenções. 

 

Figura 2 - Distribuição das intervenções realizadas em Espaço Público, Equipamentos Coletivos e no âmbito do 

Projeto Oficina do Reformado Olivais durante o ano 2020 

 

Face ao período homólogo de 2019, verifica-se que existiram menos intervenções em Espaço 

Público (124 intervenções) e mais intervenções em Equipamentos Coletivos (244 

intervenções). Esta situação é justificada com os trabalhos realizados no âmbito das medidas 

de prevenção de risco de COVID-19, nomeadamente a higienização de instalações. 

O Serviço de Obras realizou, no total, mais 5 intervenções do que no ano anterior, o que 

reflete que, mesmo numa situação pandémica, o serviço conseguiu manter o ritmo dos 

trabalhos realizados. 
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Todos os trabalhos executados pelas Brigadas Operacionais são objeto de planeamento 

semanal prévio. Existem trabalhos que, por serem considerados urgentes, são priorizados em 

relação aos outros já programados. 

Os trabalhos efetuados têm como objetivo dar resposta não só a ocorrências registadas, mas 

também a outras necessidades de intervenção identificadas no terreno.  

Todas as intervenções realizadas pelo Serviço de Obras são alvo de controlo de custos e 

tratamento estatístico. O resultado deste tratamento estatístico encontra-se sumarizado no 

presente documento e espelha o trabalho desenvolvido no último ano. 

 

Manutenção de Espaço Público 

A manutenção do Espaço Público tem como principal objetivo alcançar e manter as devidas 

condições de segurança e conservação deste espaço, englobando intervenções de diferentes 

tipologias, conforme resumido na Figura 3. 
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Figura 3 - Tipologias das intervenções em Espaço Público 
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As intervenções realizadas em Espaço Público distribuíram-se segundo as várias tipologias, 

de acordo com os dados apresentados na Figura 4.  

 

 

Figura 4 - Distribuição do número de intervenções em Espaço Público 

 

Verifica-se que o maior número de intervenções ocorreu na tipologia pavimentos pedonais, 

241 intervenções, que correspondem a 43% do total das intervenções realizadas. 

Os trabalhos de reparação de calçada correspondem a 88% das intervenções em pavimentos 

pedonais (212 intervenções). Os restantes 12% dividem-se em: reparação de caminho 

pedonal, criação de novo caminho pedonal, reparação de escadas, revisão geral do espaço, 

reparação de lancil, rebaixamento de lancil, delimitação de risco, levantamento de 

necessidades e remoção de materiais. 

É expectável que os trabalhos de calcetamento sejam aqueles com maior número de 

intervenções, visto que existe uma extensa área de calçada na freguesia que necessita de 

uma manutenção rigorosa. De modo a colmatar esta situação foram efetuadas revisões gerais 

do espaço nos seguintes arruamentos: 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida Cidade Lourenço Marques; 

• Avenida de Berlim; 

• Avenida Dr. Alfredo Bensaúde; 
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• Praça Cidade de São Salvador; 

• Praça Cidade do Luso; 

• Rua Américo de Jesus Fernandes; 

• Rua Cidade de Benguela; 

• Rua Cidade de Cabinda; 

• Rua Cidade de Vila Cabral. 

 

A Figura 5 apresenta um exemplo de um trabalho de calcetamento realizado na Rua Cidade 

de Benguela.  

 

   

Figura 5 - Reparação de calçada na Rua Cidade de Benguela 

 

Na Figura 6 estão representados os arruamentos que foram sujeitos a reparação de calçada. 

Agruparam-se os arruamentos em função do número de intervenções de que foram alvo: 1 a 

3 intervenções, 4 a 7 intervenções e mais de 8 intervenções.  
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Figura 6 - Representação de escala de cores correspondente ao nº de intervenções de reparação de calçada, 
por arruamento intervencionado durante o ano 2020 

 

Verifica-se que, ao longo do ano, os arruamentos intervencionados mostraram uma 

distribuição homogénea na extensa área da freguesia. 

Os arruamentos com maior número de intervenções foram os seguintes: 

• Avenida Dr. Francisco Luís Gomes (13 intervenções); 

• Rua Acúrcio Pereira (8 intervenções); 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas (13 intervenções); 

• Rua Cidade da Beira (13 intervenções); 

• Rua Cidade de Luanda (9 intervenções); 

• Rua Cidade de Vila Cabral (9 intervenções); 

• Rua do Dondo (9 intervenções); 

• Rua General Silva Freire (15 intervenções). 
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Os trabalhos de calcetamento estão subjacentes à maioria das tipologias de trabalho do 

Espaço Público e Equipamentos Coletivos. Realizaram-se 302 intervenções de calcetamento, 

numa área total de 399 m2. 

A Figura 7 evidencia a área intervencionada (em m2) ao longo dos meses. 

 

 

Figura 7 - Área de calçada reparada (m2) por cada mês 

 

Verificou-se que o mês de janeiro teve maior área de calçada reparada, com 81 m2, uma vez 

que foram efetuadas 4 revisões gerais do espaço e registadas mais ocorrências do que é 

habitual, que incluíram trabalhos que também implicaram reparação de calçada, por exemplo 

a reparação de pilaretes (18 intervenções). 

Os meses de abril e maio registaram menor área intervencionada, pois durante esse período 

o país esteve em confinamento obrigatório e o Serviço de Obras trabalhou com equipas 

reduzidas, assegurando a realização dos trabalhos, atendendo à sua prioridade. 

Em julho existiu um aumento significativo de área intervencionada, visto que se intensificaram 

os trabalhos em calçada em detrimento de outros trabalhos, para recuperar ocorrências em 

atraso, devido ao confinamento obrigatório. 

A Brigada Operacional realizou trabalhos de rebaixamento de lancil na Rua Cidade de Bissau, 

junto ao Centro Social Paroquial de Olivais Sul, de modo a facilitar o acesso das viaturas que 

transportam os utentes desta instituição. 
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Para a realização deste trabalho foi necessário solicitar o condicionamento de via à Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) e o acompanhamento da Polícia Municipal. 

A Figura 8 mostra o trabalho realizado no rebaixamento de lancil na Rua Cidade de Bissau. 

 

   

Figura 8 - Rebaixamento de lancil na Rua Cidade de Bissau 

 

Em novembro e dezembro, o Serviço de Obras efetuou um levantamento de caminhos 

pedonais em espaço verde com sinais de pisoteio, onde se poderia proceder à formalização 

de caminhos pedonais em lajetas. A área em estudo consistiu nas zonas de intervenção de 

manutenção de espaços verdes da Junta de Freguesia de Olivais (JFO), tendo sido excluídas 

as áreas que estão a ser intervencionadas no âmbito dos Contratos de Delegação de 

Competências.  

O trabalho de levantamento incluiu as seguintes fases: 

1. Trabalho de campo com identificação dos locais de interesse, incluindo a medição 

aproximada do desenvolvimento dos futuros caminhos pedonais e registo fotográfico; 

2. Georreferenciação dos locais, com identificação das respetivas zonas da freguesia; 

3. Registo e tratamento da informação; 

4. Estimativa de custos de material e mão de obra; 

5. Breve análise estatística dos aspetos mais relevantes do estudo. 
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No que concerne ao mobiliário urbano, foram efetuadas no total 117 intervenções, que 

correspondem a 21% dos trabalhos efetuados pelo serviço de obras. O mês de janeiro teve o 

maior número de intervenções (21 intervenções). 

As intervenções em mobiliário urbano distribuíram-se pelas seguintes categorias:  

• Colocação de balizadores (4 intervenções); 

• Delimitação de risco (1 intervenção); 

• Reparação de bancos (24 intervenções); 

• Reparação de guarda-corpos (1 intervenção); 

• Reparação de mesas e cadeiras (9 intervenções); 

• Reparação de pilaretes (74 intervenções);  

• Reparação/remoção de corrimões (4 intervenção). 

 

A Figura 9 ilustra o trabalho realizado na reparação de bancos na Rua Capitão Santiago de 

Carvalho.  

 

   

Figura 9 - Reparação de bancos na Rua Capitão Santiago de Carvalho 
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A Figura 10 ilustra o trabalho realizado na reparação de pilaretes metálicos na Avenida Dr. 

Francisco Luís Gomes.  

 

   

Figura 10 - Reparação de pilaretes metálicos na Avenida Dr. Francisco Luís Gomes 

 

Em 2020, devido aos danos causados pelo estacionamento abusivo, foi recorrente a 

recolocação de balizadores na Rua Cidade de Bissau e na Rua Cidade de Bolama, tendo 

sido, no total, recolocados 77 balizadores nestes arruamentos. 

A figura 11 evidencia a importância da recolocação de balizadores como medida essencial à 

organização do trânsito local, contribuindo para a segurança. 

 

   

Figura 11 - Recolocação de balizadores na Rua Cidade de Bissau (esquerda) 

 e na Rua Cidade de Bolama (direita) 
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Os trabalhos da tipologia sinalização de trânsito representaram 13% dos trabalhos efetuados 

pelo serviço de obras, houve 41 intervenções em sinalização vertical, 32 intervenções em 

sinalização horizontal e 1 em delimitação de risco. 

Como procedimento habitual, as intervenções realizadas na manutenção da sinalização 

horizontal e vertical devem ser registadas no cadastro da CML, sendo elaborados mapas de 

trabalho, que são posteriormente remetidos à entidade competente. 

No âmbito da manutenção da sinalização horizontal verificou-se que existiu um aumento de 

27 repinturas de passadeiras, face ao ano anterior.  

Em 2020 foram repintadas 81 passadeiras distribuídas pelos seguintes arruamentos: 

• Circular Norte; 

• Circular Sul; 

• Praça Cidade do Luso; 

• Praça Conttinelli Telmo; 

• Praça do Norte; 

• Rua 25; 

• Rua 7; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas; 

• Rua Almada Negreiros; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo; 

• Rua Cidade da Beira; 

• Rua Cidade de Benguela; 

• Rua Cidade de Bissau; 

• Rua Cidade de Bolama; 

• Rua Cidade de Nova Lisboa; 

• Rua Costa Malheiro; 

• Rua de Manhiça; 

• Rua dos Lojistas; 

• Rua Dr. José Saraiva; 
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• Rua Furriel João Nunes; 

• Rua General Silva Freire; 

• Rua Quinta do Morgado; 

• Rua Quinta Santa Maria; 

• Rua Sargento Armando Monteiro Ferreira. 

 

De forma a garantir a segurança, os trabalhos foram planeados de acordo com os 

procedimentos em vigor, o que requer pedidos de condicionamento de via à Direção Municipal 

da Mobilidade da CML e acompanhamento dos trabalhos pela Polícia Municipal. 

A Figura 12 apresenta o resultado do trabalho de repintura de passadeira na Rua Alferes 

Barrilaro Ruas. Como se pode observar na figura, a passadeira estava praticamente 

impercetível, pelo que a sua repintura foi muito importante para a segurança dos transeuntes. 

 

   

Figura 12 - Repintura de passadeira na Rua Alferes Barrilaro Ruas 

 

As intervenções no âmbito da tipologia dispositivos da rede de abastecimento de água 

representaram 11% (61 intervenções) do total de trabalhos efetuados, sendo que a maioria 

das intervenções (34 intervenções) ocorreram no âmbito das medidas de prevenção da 

COVID-19, consistindo na interdição de todos os bebedouros. As Brigadas Operacionais 

deslocaram-se semanalmente a todas as instalações, para garantir a continuidade da 
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sinalização de interdição que é, em alguns casos, retirada pelos próprios utentes, sendo 

necessário repô-la com regularidade. As restantes intervenções dividem-se em: intervenção 

em bebedouros, intervenção em contadores, intervenção em sistemas de rega e levantamento 

de necessidades. 

Realizaram-se 45 intervenções nos Espaços de Recreio e Desporto, o que representou 8% 

dos trabalhos efetuados, sendo que neste grupo estão incluídos os Espaços de Jogo e 

Recreio, os Espaços de Manutenção Física e os Espaços Desportivos. A maioria referente à 

adoção de medidas de prevenção de risco no âmbito da COVID-19. 

Foram interditados todos os Espaços de Recreio e Desporto a cargo da JFO. Este trabalho, à 

semelhança da interdição dos dispositivos da rede de abastecimento de água, foi também 

alvo de verificação semanal e em caso de necessidade procedeu-se à reposição da 

sinalização, com vista ao cumprimento da legislação em vigor, referente a esta matéria. 

A Figura 13 é um exemplo do trabalho efetuado na interdição de Espaços de Recreio e 

Desporto. 

 

   

Figura 13 - Interdição do Espaço de Jogo e Recreio Santo Eugénio, situado na Alameda da Encarnação 
(esquerda) e Espaço de Manutenção Física situado na Rua Alferes Barrilaro Rua. 

 

Os Espaços de Recreio e Desporto da Praça Cidade São Salvador e da Rua de Manhiça 

foram desmantelados e serão objeto de uma obra de requalificação geral.  

A Figura 14 evidencia o trabalho das Brigadas Operacionais no desmantelamento do Espaço 

de Recreio e Desporto da Praça Cidade São Salvador. 
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Figura 14 - Desmantelamento do Espaço de Recreio e Desporto da Praça Cidade São Salvador 

 

As Brigadas Operacionais procederam à repintura dos muretes do Espaço de Jogo e Recreio 

da Praça Mota Veiga e do Equipamento Desportivo da Praça Cidade São Salvador, como 

complemento ao trabalho de manutenção corretiva de equipamentos de recreio e desporto da 

freguesia, que foi efetuado com recurso a empresa externa especializada, com vista à 

certificação de todos os equipamentos. 

Destaca-se a realização das inspeções com vista à certificação de 6 Espaços de Recreio e 

Desporto. A entidade certificadora, o ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade, certificou os 

espaços na primeira inspeção, sem ter registado quaisquer não conformidades, observações 

ou anotações.  

Em 2020, foram certificados os seguintes Espaços de Recreio e Desporto da JFO: 

• Espaço de Jogo e Recreio - Jardim de Santo Eugénio; 

• Espaço de Jogo e Recreio - Rua 26/Rua 8; 

• Espaço de Jogo e Recreio - Rua 27/Rua 7; 

• Espaço de Jogo e Recreio - Rua 15/ Rua 11/ Rua 7; 

• Espaço de Jogo e Recreio – Rua 14/ Rua 12/ Rua 8; 

• Espaço de Manutenção Física – Praça Cidade São Salvador. 
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As visitas do ISQ compreenderam duas fases. A primeira fase envolveu ensaios ao pavimento 

e verificação técnica de equipamentos, de modo a averiguar se os mesmos cumpriam todos 

os requisitos legais em vigor. A segunda fase incluiu a consulta do livro de inspeção e 

manutenção de cada instalação, que foi constituído através de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). 

A Figura 15 retrata um ensaio à superficie de amortecimento do Espaço de Jogo e Recreio da 

Rua 26/Rua 8, tendo o ISQ realizado os cálculos necessários à verificação das condições de 

segurança desta superfície, tão importante para o amortecimento de eventual queda das 

crianças e na minoração do risco de traumatismo físico. 

 

   

Figura 15 - Ensaio à superfície de amortecimento do Espaço de Jogo e Recreio 

 da Rua 26/Rua 8 do Bairro da Encarnação 

 

Nos equipamentos certificados, para além da emissão do certificado, foi também colocado em 

cada equipamento um selo de certificação do ISQ, como demostra a figura seguinte. 
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Figura 16 - Selo de Certificação do equipamento situado no Espaço de Jogo e Recreio da Rua 26/Rua 8 

 

O apoio a eventos correspondeu a 2% (14 intervenções) dos trabalhos realizados pelo serviço 

de obras. No âmbito desta categoria realizaram-se 9 intervenções em outdoors, 4 

intervenções em placas informativas e 1 em apoio à Brigada de Espaço Verde. 

Realizaram-se 12 intervenções no âmbito da toponímica, sendo que a maioria diz respeito ao 

tratamento e limpeza de placas toponímicas. Contudo, existiu também uma intervenção em 

assentamento e reparação de placas, este trabalho foi articulado com o Núcleo de Toponímica 

da CML. 

Foram realizados trabalhos de manutenção em várias placas toponímicas, existentes nos 

seguintes arruamentos: 

• Avenida Cidade de Luanda; 

• Avenida de Pádua; 

• Avenida Dr. Francisco Luís Gomes; 

• Rua Alferes Barrilaro Ruas; 

• Rua Cândido de Oliveira; 

• Rua Cidade da Beira;   

• Rua Cidade de Moçâmedes; 

• Rua Cidade de Nampula; 
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• Rua de Matola; 

• Rua General Silva Freire. 

 

A manutenção de placas toponímicas incluiu a limpeza cuidadosa da placa, recorrendo a jato 

de água a alta pressão, evitando o recurso a produtos químicos que poderiam danificar a 

pedra natural. Em manchas mais persistentes utilizou-se um produto de limpeza que respeita 

a natureza da pedra natural, obtendo-se o resultado que se ilustra na Figura 17. 

 

   

Figura 17 - Tratamento e pintura de placa toponímica da Rua Cidade de Moçâmedes 

 

Manutenção de Equipamentos Coletivos 

O Serviço de Obras realiza a manutenção dos Equipamentos Coletivos a cargo da JFO, que 

incluem as seguintes instalações: 

• 4 Mercados; 

• 7 Escolas Básicas; 

• Biblioteca dos Olivais; 

• Casa da Cultura dos Olivais; 

• Centro Clínico; 
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• Centro de Apoio Operacional; 

• Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Centro de Operação de Emergência Olivais; 

• Edifício Sede da Junta de Freguesia; 

• Espaço Comunitário Bensaúde; 

• Espaço Juventude da Junta de Freguesia de Olivais; 

• Loja Social Olivais; 

• Posto de Espaços Verdes; 

• Posto de Limpeza dos Olivais Norte. 
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Os Equipamentos Coletivos são alvo de diversas intervenções que se agrupam conforme 

apresentado na Figura 18.  

 

Figura 18 - Tipologias de intervenções em Equipamentos Coletivos 
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A Figura 19 apresenta a distribuição das intervenções nos Equipamentos Coletivos por 

instalação. 

 

 

Figura 19 - Distribuição do número de intervenções em Equipamentos Coletivos por instalação 

 durante o ano 2020 

 

Em 2020, ocorreram mais 244 intervenções em Equipamentos Coletivos do que no ano de 

2019, representando 51,4% (599 intervenções) dos trabalhos realizados pelo Serviço de 

Obras, sendo que este aumento está relacionado com o facto de terem existido mais 

intervenções no âmbito da prevenção de risco da COVID-19. Destes 51,4%, as intervenções 

em escolas e mercados representaram 73% (439 intervenções).  

Verifica-se que os Mercados foram as instalações com maior número de intervenções (282 

intervenções), sendo que a maioria das intervenções dizem respeito a medidas adotadas no 

âmbito da prevenção de risco da COVID-19, nomeadamente higienização dos espaços. Este 

trabalho foi executado com recurso a uma solução de hipoclorito de sódio e foi realizado com 

periodicidade semanal. 

Foram também pintadas marcas de segurança no pavimento dos Mercados, que visam a 

salvaguarda das distâncias de seguranças entre os clientes e os vendedores.  
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Centro de Dia da JFO

Espaço Comunitário Bensaúde

Casa da Cultura dos Olivais

Loja Social Olivais

Centro Clínico

Centro de Operação de Emergência Olivais

282

157

60

19

19

18

17

6

6

5

5

4

1
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A Figura 20 demonstra o trabalho de pintura de marcas de segurança no pavimento do 

Mercado dos Olivais - Célula E e do Mercado da Encarnação Sul. 

 

   

Figura 20 - Pintura das marcas de segurança no Mercado dos Olivais - Célula E (esquerda) 

 e no Mercado da Encarnação Sul (direita) 

 

As 5 tipologias de intervenção com maior número de intervenções nos Equipamentos 

Coletivos foram: 

• Higienização; 

• Mobiliário e complementos; 

• Portas e janelas; 

• Rede de drenagem de águas pluviais e dispositivos; 

• Rede elétrica, equipamentos elétricos e elétricos. 

 

Foram instalados suportes para garrafas de álcool gel na Sede da Junta de Freguesia de 

Olivais, Posto de Higiene Urbana, Posto de Espaços Verdes, Centro de Apoio Operacional e 

na Biblioteca dos Olivais. Na Biblioteca dos Olivais foi ainda colocada uma barreira de 

proteção em acrílico, para salvaguarda dos funcionários e dos seus utilizadores. 
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O Serviço de Obras efetuou os trabalhos previstos nas rotinas implementadas de manutenção 

preventiva de limpeza de algerozes nos Equipamentos Coletivos. Esta manutenção é 

essencial na prevenção de infiltrações nas instalações e de outros problemas de drenagem 

associados. 

Os trabalhos de manutenção preventiva de limpeza de algerozes na Biblioteca dos Olivais e 

na Casa da Cultura são realizados por uma empresa externa, por inexistência de meios de 

acesso à cobertura (plataforma elevatória), para que estes sejam empreendidos pelas 

Brigadas Operacionais em segurança.  

Na Biblioteca dos Olivais foram colocados dispositivos anti pombos, com vista ao controlo da 

praga, minimizando a quantidade de dejetos existentes na cobertura, que prejudicam de forma 

grave a drenagem pluvial, contribuindo para as infiltrações já existentes.  

Foi elaborado e entregue à DASEC um relatório referente às anomalias existentes na 

Biblioteca dos Olivais com a constatação da necessidade de intervir profundamente em 3 

áreas fundamentais: rede de drenagem de águas residuais, reabilitação de paredes e tetos e 

instalação elétrica. 

Dada a exigência da intervenção necessária, por ser uma intervenção global que não se 

enquadra no âmbito das atividades normais de manutenção, não poderá a mesma ser 

empreendida pelas Brigadas Operacionais. 

Os trabalhos de manutenção preventiva e corretiva, que estiveram em curso na EB1/JI Sarah 

Afonso, foram dados por concluídos durante o mês de maio. Estes trabalhos foram 

programados de acordo com as necessidades identificadas no levantamento efetuado e de 

outras que foram surgindo ao longo do tempo. 

Procedeu-se ao tratamento e pintura do teto e paredes da Loja Social, com o objetivo de 

melhorar as condições do espaço, onde serão armazenados bens alimentares para 

distribuição a famílias carenciadas. 

No novo Centro Clínico-Olivais Saúde & Bem-estar, situado na Rua Eurico da Fonseca (antigo 

Espaço da Juventude), as Brigadas Operacionais procederam a diversos trabalhos com vista 

a garantir a operacionalidade do serviço, nomeadamente: substituição de fechaduras; 

intervenção em mobiliário e complementos e trabalhos de eletricidade. 
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Projeto Oficina do Reformado Olivais 

O Projeto Oficina do Reformado Olivais tem como principal objetivo promover a melhoria da 

qualidade de vida através da satisfação de algumas necessidades básicas, associadas ao 

conforto e segurança das habitações, da população sénior mais desfavorecida. 

Devido à situação pandémica, só foram realizados os trabalhos considerados urgentes.  

As tipologias das intervenções associadas ao Projeto Oficina do Reformado 

Olivais encontram-se sumarizadas no diagrama da Figura 20.   

 

 

 

Figura 20: Tipologias de intervenções associadas ao Projeto Oficina do Reformado Olivais 

 

Em 2020, Serviço de Obras rececionou do Serviço de Ação Social apenas dois processos, 

sendo que um foi de carácter urgente. Estas intervenções incluíram trabalhos de canalização 

e serralharia. 
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Planeamento e desenvolvimento 

O Serviço de Obras tem tido a preocupação constante de planeamento e desenvolvimento de 

metodologias organizadoras do trabalho a realizar, que permitam, ao mesmo tempo, a 

obtenção de indicadores robustos, que concluam acerca da eficácia dos serviços, visando a 

obtenção de um processo de melhoria contínua. 

A gestão da manutenção dos Espaços de Recreio e Desporto requereu a organização de uma 

base de dados de todas as instalações da freguesia, no âmbito da preparação do processo 

de certificação desses espaços.  

Assim, concebeu-se uma estrutura de dados, através de um sistema de informação geográfica 

(SIG), onde foram georreferenciados todos os Espaços de Jogo e Recreio, Espaços de 

Manutenção Física e Espaços Desportivos da Freguesia, alcançando um nível de organização 

e facilidade de consulta de toda a informação associada a cada um destes espaços, que outro 

método dificilmente alcançaria. Esta forma de organização de informação é, tanto quanto se 

sabe, inovadora e ainda pouco utilizada. 

Este trabalho ainda se encontra em curso, e é construído de acordo com o plano de 

certificação dos equipamentos, após os mesmos se encontrarem conformes, obedecendo a 

toda a exigente legislação em vigor. 

Nesta base de dados foram incluídos os seguintes elementos: 

• Identificação e caracterização dos Espaços de Jogo e Recreio, Espaços de 

Manutenção Física e Espaços Desportivos; 

• Projetos gerais de arquitetura; 

• Projetos de especialidade; 

• Caracterização dos equipamentos lúdicos e outros equipamentos instalados; 

• Programa de manutenção; 

• Relatórios de inspeção; 

• Registos de reparações, ocorrências, acidentes, alterações e inspeções e 

fiscalizações. 
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A Figura 21 apresenta um mapa que resume a georreferenciação dos Espaços de Recreio e 

Desporto da Freguesia. 

 

Figura 21 - Georreferenciação dos Espaços de Jogo e Recreio, 

 

3.2 – Serviços de Espaços Verdes 

Desde 2014 que a Freguesia de Olivais (FO) é responsável por gerir e assegurar a correta 

manutenção de cerca 65 ha de espaços verdes. A área anteriormente referida foi alvo de 

reavaliação em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), no âmbito no Contrato 

de Delegação de Competências (CDC) de 2019, ficando a FO responsável pela gestão e 

manutenção de cerca de 56 ha de zonas verdes  

Não obstante é de salientar que os espaços verdes possuem recursos escassos, bem como 

a extensa e complexa área que tem a cargo e atendendo ao objetivo fundamental desta junta 

de salvaguardar o bem-estar e qualidade de vida dos utilizadores do espaço. Para além disso, 

a DAU tem a seu cargo o planeamento, implantação, gestão e manutenção do património 

arbóreo1. 

1 Todas as operações são da competência da freguesia, exceto o abate de elementos arbóreos em caldeira. 
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Figura 22 - Mapa de espaços verdes 

 

De modo a assegurar uma gestão eficiente dessas áreas, foi efetuado um planeamento 

semanal, tendo como base 11 unidades de trabalho. Essas unidades de trabalho são 

distribuídas pelas suas equipas internas (Brigadas de Espaços Verdes- BEV), por duas 

empresas contratadas na manutenção de espaços verdes e outras duas que em 2020 

responsáveis por garantir o serviço de rega e de manutenção do estrato arbóreo. 

Este serviço teve ainda a seu cargo a elaboração de estudos de requalificação, a identificação 

de carências e proposta de intervenções de modo a que o espaço possua características 

apelativas ao seu uso e que simultaneamente seja de baixa manutenção. 

 

Gestão e Manutenção de Espaços Verdes 

Para além de extensas áreas que se traduzem em tipologias que exigem elevada 

manutenção, esta Freguesia efetuou a manutenção da estrutura arbórea, destacando-se 

diversas situações de árvores de grande porte em mau estado fitossanitário e em situação de 

instabilidade mecânica devido a uma ausência regular de intervenções para garantir o seu 

desenvolvimento saudável, bem como de prado/relvado e maciços arbustivos degradados. 
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Os meios disponíveis foram distribuídos através de um planeamento baseado em critérios que 

correspondem a uma gestão criteriosa e consciente, traduzindo-se fundamentalmente em 

operações de manutenção de corte e limpeza, bem como de poda/abate, tratamentos 

fitossanitários e plantações. Apresenta-se abaixo um pequeno resumo das principais 

operações desenvolvidas no ano de 2020. 

 

Operações de corte e limpeza 

Tal com já referido, o corte e limpeza de prados e relvados é planeado semanalmente, 

recorrendo a equipas internas (BEV) e a duas empresas contratadas. 

No gráfico infra encontram-se representados os valores mensais de corte efetuados. 
 

 
Figura 23 - Área de corte mensal 2020 

 

a) Brigadas de Espaços Verdes (BEV) 

Em 2020 realizou-se uma restruturação da brigada, tendo em conta os recursos disponíveis, 

nomeadamente humanos, técnicos e materiais, particularmente através da utilização de um 

posto não partilhado para esta equipa que apesar da sua pequena dimensão permitiu um 

melhor rendimento dos trabalhos.  

No decorrer do final do 1º trimestre, em março e abril verificou-se uma quebra da produtividade 

das equipas de corte devido à situação epidemiológica que o país atravessou tendo em conta 

que os trabalhos estiveram suspensos pelo período de um mês para as equipas de limpeza 

de espaço público e que posteriormente iniciaram os trabalhos com 50% dos elementos.  

jan fev mar abr mai jun jul ags set out nov dez

Empresa (Recolte) 472 582,61 346 414,22 395 853,46 440 237,19 407 037,41 413 002,83 382 928,17 354 970,32 442 962,02 400 295,26 410 581,33 426 815,80

Empresa (Vibeiras) 27 340,00 39 808,00 48 164,00 63 511,00 7 028,41 43 428,00 49 552,00 56 027,00 45 456,00

BEV 54 931,48 33 242,14 2 802,00 20 481,00 18 990,50 37 121,69 98 654,33 49 384,64 83 190,00 67 143,54 63 855,69 44 249,35

Área ideal de corte 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00 560 000,00
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Contudo e apesar de não ter sido possível executar as operações de corte e limpeza que as 

BEV nos 150 000 m2 mensais que tem a seu cargo, verificou-se uma crescente produtividade 

dos trabalhos. Mesmo considerando os diversos constrangimentos verificados ao longo do 

ano com as máquinas de alto rendimento (tratores), o aumento de produtividade permitiu que 

as brigadas em agosto prestassem apoio à rega manual.  

 

  

Figura 24 - Fotos 

b) Empresas contratadas 

Verificou-se que, em média, foram asseguradas as operações de corte e limpeza nos cerca 

de 410 000 m2 mensais, de área de corte solicitada pela FO. Contudo, verificou-se em março 

no início episódio epidemiológico existiram algumas dificuldades na execução dos trabalhos, 

que foram sendo superadas e de modo a assegurar o corte de toda a área solicitada. 

No segundo trimestre de 2020 iniciou-se um contrato com uma nova empresa, este de 

prestação de serviços de corte e limpeza de relvados e prados. Colmatando assim os 

constrangimentos suprarreferidos verificados nas BEV e permitindo igualmente o 

compromisso com CML (CDC 2019) na manutenção mensal do Canal do Alviela. 
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Figura 25 - Execução de operações de limpeza/corte 

Manutenção de Arvoredo 

A JFO tem vindo a reunir esforços, no sentido de assegurar a qualidade e fitossanidade das 

árvores em ambiente urbano. Nesse sentido, tem desenvolvido medidas de combate de 

pragas e doenças, bem como intervenções de poda/abate.  

Ainda assim, tendo em conta o elevado número de elementos a necessitar de intervenção, a 

JFO encontra-se a intervir de modo faseado, recorrendo a meios próprios e a empresas 

externas. Apesar do grande investimento da junta nos espaços verdes, não é possível intervir 

em todas as situações já sinalizadas como urgentes.   

Reforça-se que, tendo em conta o grande número de árvores com necessidade de 

intervenção, a JFO tem vindo a colaborar com a CML, para que se possam reunir todas as 

condições necessárias de um ambiente urbano seguro.  

No gráfico infra encontram-se representados os valores anuais de intervenções em arvoredo 

de grande porte que tem vindo a sofrer grandes progressos nas áreas de intervenção 

nomeadamente de tratamentos fitossanitários. 
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Figura 26 - Gráfico infra encontram-se representados os valores anuais de intervenções em arvoredo 

De acordo com o gráfico Figura 26 que se apresenta, apesar da situação epidemiológica que 

o país atravessou em 2020 o arvoredo foi alvo do maior número de intervenções desde o 

contrato de delegação de competências de 2014. Foram efetuados diversos trabalhos de poda 

e tratamentos fitossanitários de remoção de ninhos da processionária e de lavagens de copas, 

que permitiram aumentar a qualidade de vida dos fregueses. 

Contudo acresce referir que muitas vezes não foi possível realizar todos os trabalhos 

necessários e planeados devido ao estacionamento de veículos nas zonas sinalizadas, 

apesar de serem sido colocados avisos pedindo a colaboração dos cidadãos. 

As operações no estrato arbóreo/arbustivo foram efetuadas pela Brigada de Espaços Verdes 

(BEV), bem como pelas empresas contratadas. No entanto, importa referir que as BEV 

efetuam apenas poda/abates até 3m, tendo os trabalhos na estrutura arbórea de grande porte 

sido desempenhados fundamentalmente por duas empresas contratadas. 

Em 2020, foram efetuadas diversas operações, tendo o planeamento sido efetuado de forma 

anual. As principais operações executadas encontram-se descritas no quadro infra. 
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Abates 27 95 37 13 37

Podas de grande Porte 223 156 22 162 315
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Queda de ramos/árvores 10

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

RPC2020 – Página 466 de 639



MANUTENÇÃO DO ESTRATO ARBÓREO/ARBUSTIVO (nº de intervenções) 

2020 

Descrição jan fev mar abr mai jun jul ags set out nov dez Totais 

Podas - BEV - - - - - - 30 - - 25 25 15 95 

656 Podas - Recolte 88 - - - - - 135 - - 72 40 - 335 

Podas - Meristema 95 23 48 - 20 - 7 - 1 15 17 - 226 

Abates BEV - - - - - - - - - 3 - - 3 

44 Abates Meristema - - - - 3 - 1 - 3 2 - 2 11 

Abates - Recolte 10 5 10 - - - 1 - - 1 3 - 30 

Cepos - - - - 10 - 1 - 3 2 - 2 18 

Tratamentos fitossanitários 29 2 - - - 121 - 121 - 120 - 17 410 

Plantações árvores 150 60 - - - - - - - - - - 210 

Intervenções de rega 116 102 662 94 120 137 165 165 - - - - 1561 

Intervenções nas EB1 21 19 11 - 20 18 23 20 22 21 20 18 213 

Tabela 1 - Operações no arvoredo 

Podas/abates 

Constata-se que a estrutura arbórea da freguesia de Olivais é composta predominantemente 

por elementos arbóreos envelhecidos ou em fim de ciclo com necessidade de podas/abate. 

Estas situações surgem em diversos locais da freguesia e por vezes, comprometendo a 

segurança dos seus utilizadores. Nestes casos foi necessário proceder ao abate desses 

elementos. 

Destacam-se choupos, freixos e plátanos de grandes dimensões como elementos que surgem 

de modo recorrente, com necessidade de intervenção, estimando-se que cerca de 3000 

exemplares arbóreos necessitavam de intervenção no início do ano de 2020. 

 

Operações de poda, abate e tratamento fitossanitário 

Tipo de 
operação 

Podas Grande Porte Abates 
Tratamento fitossanitário 

Arruamento 

Praça Cidade de Díli Av. Cidade de Luanda  Rua Cidade de Tete 

Rua Cidade da Praia Rua Cidade de 
Cabinda 

Praça de Stº Eugénio 

Rua Vila de Farim Rua Cidade de 
Benguela 

Rua 27 

Rua Vila Teixeira Pinto Rua Cidade de 
Malange 

Rua 28 

Largo Primeiro Tenente João 
Rodrigues Moura 

Jardim Maria de 
Lourdes Sá Fernandes 

Rua General Silva Freire 

Rua Vila de Bubaque 
Jardim de Stº. Eugénio 

Rua Capitão Santiago de 
Carvalho 

Rua Vila Bissorá 
Rua Sg. Armando 
Monteiro Ferreira 

Rua Sarg. Armando 
Monteiro Ferreira 

Rua Cidade de Bissau  Rua Macia 
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Rua Cidade da Praia  Rua de Manjancaze 

Rua Barrilaro Ruas   Praça Carlos Ramos; 

Rua Cidade de Malange  Rua Francisco Mantero 

Rua 1º Cabo José Martins 
Silvestre 

 Rua Dr. José Saraiva 

Rua Alferes Barrilaro Ruas  
Rua Cap. Tenente Oliveira e 
Carmo 

Rua de Marracuene  Praça das Casas Novas 

Rua do Chibuto  
Rua Vice-Almirante Castro 
Guedes 

Rua Vila Cabral  Rua Carlos George 

Rua de Manhiça  Rua Cidade de Negage 

Rua Cidade de Cabinda  Rua Cidade de Carmona 

  Rua Cidade Porto Alexandre 

  Rua Cidade de Lobito 

  Rua Cidade de Cabinda 

Tabela 2 - Localização das intervenções de arvoredo 

 

As intervenções foram planeadas de acordo com a avaliação e monitorização dos elementos 

arbóreos, tarefa que tem resultado de um esforço acrescido para a execução de um 

levantamento georreferenciado dos elementos arbóreos da freguesia, incluindo as respetivas 

condições fitossanitárias. 

Apresenta-se abaixo um pequeno resumo das principais operações desenvolvidas em 2020. 

Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira 

No seguimento da avaliação conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa dos elementos 

arbóreos do Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira, a JFO iniciou em janeiro de 2020 ao início 

das intervenções de remoção das árvores que representam um risco para bens e pessoas.   

 

 

 

 

Devido à dimensão dos trabalhos os mesmo foram realizados deforma faseada: 

 

• 1ª fase de intervenções em janeiro procedeu-se ao abate de 11 árvores e à plantação 

de árvores em igual número; 

• 2ª fase ocorreu em abril tendo-se procedido à remoção de 9 árvores  

• 3ª fase em maio tendo realizado a plantação de vinte árvores e a poda de 7 elementos 

arbóreos. 
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Figura 27  - Fotos 

 

Zona 3 

Foram realizadas intervenções de poda nos arruamentos da zona 3, nomeadamente na Praça 

Cidade de Díli, Rua Cidade da Praia, Rua Vila de Farim, Largo Primeiro Tenente João 

Rodrigues Moura e Rua Vila de Bubaque, tendo sido promovidas diversas operações poda, 

destacando-se que: 

• Operações de levantamento e arejamento de copa dos elementos arbóreos;  

• Diminuir o conflito com a sinalização vertical; 

• Remover os elementos secos e que sinais de podridões; 
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Figura 28 - Execução de trabalhos no Rua Vila Farim 

 

Com o início da época de podas foi possível realizar intervenções no estrato arbustivo, 

destacando-se os trabalhos nos seguintes locais:  

 

• Biblioteca dos Olivais – No âmbito da plantação a realizar foram desenvolvidos 

trabalhos de levantamento de copa, remoção de elementos secos e podas de limpeza 

de árvores e de arbustos. 

• Rua Cidade Porto Alexandre – Tendo em conta que foram retomadas as intervenções 

nos muros da praceta foram realizadas podas de limpeza de árvores e arbustos, bem 

como o levantamento de copas e diminuição do conflito com as estruturas a 

requalificar. 
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Figura 29 - Execução de operações de poda 

 

Acresce referir que no mês de outubro as intervenções foram limitadas, tendo em conta as 

condições meteorológicas e devido à situação epidemiológica que o país atravessa que 

impediu a polícia municipal de acompanhar os trabalhos.  

 

 

Rua Carlos George 

 

Foram realizadas intervenções no arvoredo dos espaços verdes da Rua Carlos George com 

o apoio da polícia de segurança pública para o condicionamento de trânsito, neste sentido 

foram promovidas diversas operações poda que diminuem o conflito do arvoredo com o 

espaço edificado, destacando-se como: 

• Operações de levantamento e arejamento de copa dos elementos arbóreos;  

• Diminuição do conflito com a sinalização vertical e circulação viária; 

• Remover os elementos secos e que sinais de podridões. 
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Figura 30 – Fotos 

 

Rua Cidade de Quelimane e Av. Cidade Lourenço Marques 

Foram realizadas intervenções no arvoredo dos espaços verdes da Rua Carlos George com 

o apoio da polícia de segurança pública para o condicionamento de trânsito, tendo sido 

promovidas diversas operações poda que diminuem o conflito do arvoredo com o espaço 

edificado, destacando-se como: 

• Operações de levantamento e arejamento de copa dos elementos arbóreos;  

• Diminuição do conflito com a sinalização vertical; 

• Remover os elementos secos e que sinais de podridões; 
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Figura 31 – Fotos intervenções no arvoredo 

 

Abates  

Tendo em conta o vasto património existente na freguesia de Olivais, que muitos elementos 

arbóreos se encontram em fim de ciclo de vida e que a sua maioria se encontrou durante um 

largo período de tempo sem intervenções que poderiam ter evitado problemas fitossanitários 

ainda são necessárias diversas intervenções de abate e renovação de alguns espaços tais 

como as que se realizaram no Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira no inicio de 2020.  

No 2º trimestre realizou-se o abate dois elementos que merecem destaque, nomeadamente 

de um pinheiro na Rua Sarg. Armando Monteiro Ferreira que por apresentar uma ferida no 

tronco resultante de uma pernada que não foi capaz de suportar mais o peso da rama e de 

um pinheiro no Jardim Stº Eugénio que, devido à queda de um dos troncos principais da 

bifurcação junto à base, teve de ser removido.  
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Figura 32 – Queda de árvore 

 

No 3º trimestre devido a más condições fitossanitárias de três elementos arbóreos foram 

realizados três abates, nomeadamente de um choupo na Rua Cidade de Nampula que se 

encontrava seco, de um cipreste que se apresenta seco na sua zona apical na Rua Cidade 

de Cabinda e de um choupo na Rua Cidade de Benguela que desenvolveu o sistema radicular 

superficialmente, não estando garantidas as condições de estabilidade do elemento arbóreo.   

 

    

Figura 33 - Intervenções de abate 
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Tratamentos fitossanitários  

As intervenções foram planeadas de modo faseado e por arruamento. Apresenta-se abaixo 

um pequeno resumo dos trabalhos executados. 

TRATAMENTOS FITOSSANITÁRIOS 

Tratamento Espécie Local Quant. (und.) 

Endoterapia Pinus pinea 

R. Cidade de Tete,   
R. General Silva 
Freire/Lojistas 
Al. Encarnação  
Pç. Bilene  
R. 28 
R. Capitão Santiago 
Carvalho 
R. Cidade Malange  
R. Cidade de Nova Lisboa 
R. Cidade de Tete  
R. Sargento Armando 
Monteiro Ferreira  

100 

Pulverização Tilia 

Dr. José Saraiva; 
Francisco Mantero; 
Capitão Tenente Oliveira 
e Carmo;  
Rua de Macia; 
Rua de Manjancazé. 
Rua Cidade Porto 
Alexandre 
Rua Cidade de Negage 

242 

Remoção de ninhos Pinus pinea 
Rua Cidade de Tete 
Rua General Silva Freire 
Rua Santiago de Carvalho 

68 

  TOTAL 410 

Tabela 1: Tratamentos fitossanitários efetuados em 2020 

 

a) Combate processionária do pinheiro 

A JFO realizou no mês de setembro 2019 o tratamento por endoterapia de 164 pinheiros com 

o objetivo de combater a processionária (Thaumetophoea pityocampa), vulgo lagarta do 

pinheiro.  

No entanto, verificou-se em janeiro o aparecimento de ninhos da processionária em números 

inferiores aos dos anos anteriores. Desta forma, de modo a garantir a segurança do espaço 

público de modo a mitigar a presença desta praga diligenciou-se a recolha dos ninhos da 

processionária em 31 pinheiros nos seguintes arruamentos: 

• Rua Cidade de Tete; 

• Praça de Stº Eugénio; 

• Rua 27; 
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• Rua 28; 

• Rua General Silva Freire; 

• Rua Capitão Santiago de Carvalho; 

• Rua Sg. Armando Monteiro Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência dos resultados do ano anterior e do acompanhamento técnico no decorrer do 

4º Trimestre de 2020 deu-se início aos tratamentos de microinjeção de combate à 

processionária do pinheiro da freguesia de Olivais, com especial incidência em exemplares 

de pinheiros, tendo em conta os resultados de 2019. 

 Neste sentido, foram realizados tratamentos de microinjecção nas áreas críticas da freguesia 

tendo sido intervencionados cerca de 100 exemplares com um tratamento biológico de 

vertimec.  

Figura 34 - Elemento arbóreo com ninho da processionária 
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Figura 35 - Execução de operações de microinjeção 

 

b) Pulverização de tílias 

No decorrer do 3º Trimestre de 2020 deu-se início aos tratamentos de combate a ataques 

de afídeos no arvoredo da freguesia de Olivais, com especial incidência em Tílias, na 

sequência do acompanhamento técnico foram iniciados os trabalhos de lavagens, tendo 

sido realizada a 1ª intervenção na primeira semana de julho e a 2ª intervenção na segunda 

semana de agosto. A intervenção realizada é inócua tendo em conta que consiste numa 

pulverização com detergente da loiça não concentrado com uma dosagem de 2 a 3 dl de 

detergente para 100 litros de água. 

As intervenções realizadas em 2020 associadas a alguns dias de baixa precipitação, 

eliminaram a praga no arvoredo existente na freguesia o que permitiu um aumento da 

qualidade de vida dos moradores dos Olivais. Tendo em conta que este tratamento é 

inócuo e, para a eficácia deste método, este tipo de intervenção deve ser repetido no 

próximo ano. Contudo, os resultados consequentes podem ser diferentes de acordo com 

as condições meteorológicas (tais como um verão muito seco). 
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Figura 36 – Pulverização de Tílias 

 

Plantações 

No decorrer do mês de janeiro a DAU procedeu à plantação de 150 hibiscus e oliveiras nas 

zonas que apresentavam maior necessidade de elementos arbóreo-arbustivos, no decorrer 

das quais foram organizados alguns eventos, com o Centro de Dia e a Escola Santa Maria. 

  

Figura 37 - Plantações realizadas com o Centro de Dia 

 

No decorrer do mês de fevereiro a JFO procedeu à plantação de 60 árvores na Rua General 

Silva uma vez que este é um dos arruamentos que apresenta maiores necessidades de 
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plantações devido à falta de ensombramento dos caminhos pedonais e ao estado de 

decrepitude do arvoredo existente. 

  

Figura 38 - Plantações de 15 de fevereiro 

 

Em março a Câmara Municipal de Lisboa em articulação com a JFO, efetuou a sementeira de 

um prado biodiverso no Jardim Eduardo Prado Coelho, nos Olivais.  

O prado biodiverso é uma solução ecológica, já que reduz o gasto de água e de quantidade 

de operações de manutenção e potencia a biodiversidade. Para além disso, promove o 

controle da erosão do solo e constitui habitat para insetos polinizadores, como as abelhas. 

 

 

Figura 39 - Prado Biodiverso, Olivais 

 

PLANTAÇÕES 

Espécie Local Quant. (und.) 

Punica granatum Biblioteca dos Olivais 1 

Santolina chamaecyparissus Biblioteca dos Olivais 40 

Olea europaea var. europaea Av Cidade de Luanda 1 

Hibiscus rosa sinensis Olivais 150 

 TOTAL 251 

Figura 40 - Plantações efetuadas em 2020 
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Escolas 

A JFO assegura a manutenção dos espaços exteriores nas sete escolas básicas do 1º ciclo e 

jardins de infância (EB1) da freguesia.  

Estes trabalhos foram executados com regularidade diária pela Associação Elo Social 

mediante protocolo e a colaboração da HU/JFO na recolha dos resíduos resultantes das 

intervenções. 

Tendo em conta as funcionalidades previstas para a área de recreio da escola, com vista a 

um espaço exterior de qualidade estética e ambiental, foram efetuadas operações de limpeza 

das zonas pavimentadas, corte e limpeza de prados e relvados, bem como operações de poda 

em arbustos e pequenas árvores. 

Nº DE INTERVENÇÕES DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS BÁSICAS 1º CICLO/JF 

ESCOLAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

EB Alice Vieira 4 3 2 0 3 3 4 2 4 3 3 3 34 

EB Sarah Afonso 3 3 2 0 4 3 4 4 4 5 4 5 41 

EB Adriano Correia de Oliveira 4 2 1 0 4 4 3 5 4 3 4 4 38 

EB Paulino Montez 4 4 2 0 4 2 4 4 4 3 3 2 36 

EB Arco-íris 3 4 1 0 2 3 4 2 4 3 3 2 31 

EB Sta. Maria dos Olivais 1 1 2 0 1 3 4 3 2 4 3 2 26 

EB 36 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 

TOTAL 21 19 11 0 20 18 23 20 22 21 20 18 213 

Tabela 3 - Número de intervenções realizadas por escola, no ano 2020 

  

 
Contudo, no âmbito do plano de contingência da Junta de Freguesia de Olivais e na sequência 

surto do novo coronavírus (COVID-19), os trabalhos de manutenção nas escolas estiveram 

suspensos desde o dia 17 de março até ao dia 11 de maio. 

De acordo com as indicações da DASEC, devido a obras de reabilitação a cargo da CML, não 

se realizaram trabalhos de manutenção na EB nº 36 desde junho, tal como nas zonas 

condicionadas da EB Arco-íris e EB Sta. Maria dos Olivais.  

Figura 41 - Alguns trabalhos de manutenção executados pelo Elo Social 
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Na sequência da requisição de solicitados pela DASEC e a avaliação do risco de quebra de 

ramos seco de árvore de grande porte em zona de frequente utilização, realizaram-se 

intervenções pontuais em elementos arbóreos na EB Paulino Montez com a colaboração da 

empresa Recolte e acompanhamento de técnico da DAU. 

 

Sistemas de rede de rega 

A Freguesia de Olivais é responsável pela manutenção de uma área de cerca de 56 há de 

espaços verdes, dos quais cerca de 18ha são áreas com instalação de sistemas de rega 

automática.  

 

Figura 42 - Intervenções no arvoredo da EB Paulino Montez 

Figura 43 - Reparações nos sistemas de rega 
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É preocupação da Junta de Freguesia de Olivais o uso eficiente de água nos espaços verdes 

da freguesia, consolidaram-se medidas proposta para a gestão dos consumos de água face 

aos grandes períodos de seca constatados nos últimos anos, tais como: 

• Verificação técnica com regularidade mensal dos sistemas de rega automáticos e 

contadores; 

• Procura de resolução rápida das ocorrências verificadas ou comunicadas, referente a 

ruturas, danos ou furtos nos elementos constituintes dos sistemas de rega; 

• Acompanhamento técnico das necessidades hídricas dos espaços verdes regados. 

 

Com o início da estação seca do ano hidrológico, durante a primeira quinzena de junho a JFO 

realizou os trabalhos de verificação da operacionalidade e condições dos sistemas de rega 

da freguesia, com o intuito de reparar possíveis ruturas que possam existir, de forma a evitar 

perdas de água durante a rega dos espaços verdes. 

 

Foram substituídos aproximadamente 20 aspersores e pulverizadores que se encontravam 

danificados (destacando-se o sistema de rega localizado na Av. Cidade de Luanda – Cemitério com 

9 elementos de rega danificados), duas electroválvulas que apresentaram deficiências após abertura 

de setores (talude entre R. Vila de Catió e R. Cidade de Bissau; espaço verde entre R. Mamadu Sissé 

e R. Cidade de Bissau). 

Executaram-se ainda intervenções de resolução de ruturas em tubagem subterrânea localizadas em 

zona de calçada e/ou espaço verde. Das quais se destaca a substituição de aproximadamente 80m 

de tubo PEAD de 32’’ na Av. Cidade de Luanda próximo ao nº 484, fundamental para debelar 

inúmeras ruturas que persistiam no local. 

Retomou gradualmente a rega de alguns relvados de forma criteriosa, mantendo-se em ativa durante 

a estação seca. Promoveu-se o seu encerramento durante a segunda quinzena de outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Aspersores e pulverizadores danificados 
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Durante este período de aproximadamente 4 meses houve um acompanhamento técnico 

regular dos sistemas de rega automáticos para a deteção precoce de anomalias e o ajustar 

da programação destes às necessidades hídricas dos relvados. 

Com a colaboração dos elementos operacionais do CAO foram substituídos 

aproximadamente 10 aspersores e pulverizadores que se encontravam danificados. 

Efetuaram-se ainda intervenções de resolução de ruturas em tubagem subterrânea 

localizadas em zona de calçada e/ou espaço verde, das quais se destaca a Zona 1 onde se 

realização vários trabalhos de reparação das condutas de abastecimento a sistemas de rega 

localizadas em zona de calçada. 

Após encerramento dos sistemas de rega e verificação das leituras realizadas aos respetivos 

contadores de água, procedeu-se a uma análise técnica dos valores. Numa amostra de 14 

contadores associados a sistemas de rega automáticos de relvados nas Zonas 1, 3 e 4, 

verificou-se um consumo médio de 4,7 m³ de água por dia, numa distribuição média diária de 

2,4 litros por m² de área regada. 

No decorrer do 3º Trimestre de 2020 realizaram-se igualmente intervenções de rega manual 

dos 300 hibiscos plantados nos espaços verdes da JFO, das 60 árvores plantadas na Rua 

General Silva Freira e dos elementos plantados no Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira. 

 

   Figura __: Rega manual de árvores e arbustos. 

  

 

 

 

 

Figura 45 - Reparações de condutas de água 

Figura 46 - Rega manual de árvores e arbustos 
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3.3 – Serviços de Higiene Urbana, Ambiente e Salubridade 

O Serviço de Higiene Urbana (SHU) procura garantir as boas condições de salubridade dos 

arruamentos da freguesia assegurando, diariamente, a limpeza das ruas dos Olivais, através 

da realização das seguintes atividades: 

• Varredura; 

• Despejo de papeleiras; 

• Controlo de ervas infestantes; 

• Lavagem de ruas; 

• Limpeza de sarjetas; 

• Despejo de papeleiras; 

• Remoção de resíduos depositados junto a eco-ilhas e vidrões. 

As atividades são executadas de acordo com o planeamento mensal definido e de forma 

periódica em cada arruamento da freguesia, sendo para tal efetuada a distribuição diária das 

equipas pelos arruamentos da freguesia e pelas diversas atividades a desempenhar.  

No presente ano face à situação pandémica do país existiu a necessidade de efetuar a 

reorganização das equipas e serviços de forma a garantir a segurança e saúde tanto dos 

trabalhadores como dos munícipes, neste sentido foram adotadas diversas medidas ao longo 

do ano: 

• 17 de março: Fecho do serviço 

• 18 de março a 17 de maio: Retoma do serviço apenas com equipas para proceder à 

lavagem e higienização de ruas e a execução semanal dos serviços mais prementes 

de limpeza urbana 

•  18 de maio: Retoma da totalidade dos serviços ainda que com redução das equipas 

com rotatividade em espelho 

• 9 de novembro: Retoma da totalidade das atividades, com a constituição de 3 turnos 

desfasados e com horário reduzido 

No total foram realizadas 11 888 intervenções, distribuídas pelas diversas atividades, sendo 

que na sua maioria (81%) foram intervenções de varredura, distribuídas ao longo do ano, 

conforme a Figura 47 . De destacar ainda as 408 intervenções de lavagem e desinfeção de 

ruas realizadas no período de 20 de março a 13 de maio. 
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Figura 47 - Número de intervenções ao longo do ano por tipologia 

Varredura 

Face à dimensão da freguesia a varredura é a atividade com maior alocação de meios 

humanos e mecânicos. Dado ao elevado estrato arbóreo da freguesia, a queda da folha e 

propagação das sementes exponencia a necessidade de varredura em muitas áreas da 

freguesia, exigindo uma distribuição prudente dos recursos, quer humanos, quer logísticos, 

de modo a responder às necessidades acrescidas. 

Assim, para a eficiente organização e distribuição diária das equipas nas 161 ruas da 

freguesia, os trabalhos são planeados de acordo com 49 cantões e 81 circuitos que são 

subdivididos em 215 subunidades de trabalho Figura 48 .  Figura 48 

 

Figura 48 – Organização da freguesia em sub-unidades de trabalho 

Foram realizadas 9 683 intervenções de varredura ao longo do ano, tendo-se verificado uma 

diminuição no número de intervenções realizadas no período de março a junho, justificado 
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pela redução das equipas bem como pela maior afetação de recursos à higienização de 

arruamentos nos meses de março, abril e maio Figura 49 .  

 

Figura 49 - Intervenções de varredura mensais no ano de 2020 

 

Esta atividade é efetuada maioritariamente com recurso a varredura manual Figura 50e Figura 

51, sendo também é realizada a varredura mecânica com recurso a varredora, para tal foi 

adquirida no mês de novembro uma nova varredora de mecânica de 2 m3. 

 

Figura 50 - Execução de varredura manual 

 

Figura 51 - Execução da varredura mecânica com a nova varredora 
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No período de abril a setembro, para colmatar a redução de recurso humanos, decorrentes 

das medidas de adaptação dos serviços à COVID-19, para dar resposta às necessidades de 

limpeza urbana da freguesia foi efetuada uma maior utilização da varredura mecânica, de 

forma a cobrir uma maior área da freguesia em menor tempo e com a utilização de menos 

recursos humanos.  

 

 

Figura 52 - Métodos de varredura utilizados mensalmente 

 

Por se ter verificado a partir do mês de março, resultado do confinamento, uma necessidade 

de reforço da limpeza no Bairro Alfredo Bensaúde, foram realizadas cerca de 15 intervenções 

com a colaboração do Departamento de Higiene Urbana da CML.  

No dia 16 de novembro o Serviço de Higiene Urbana colaborou com o Departamento de 

Higiene Urbana da CML e com a equipa de Policiamento Comunitário, numa ação de limpeza 

e sensibilização neste bairro. 

Apesar das áreas de recreio ativo da freguesia se encontrarem fechadas conforme as 

recomendações da DGS, com o intuito de reforçar a limpeza destes equipamentos a partir do 

mês de setembro foi alocado um colaborador para realizar semanalmente a limpeza das 52 

áreas de recreio ativo da freguesia, tendo sido realizadas 392 intervenções. 

 

Controlo de ervas infestantes 

Considerando a vasta extensão de passeios e espaços verdes, a tipologia dos pavimentos 

(calçadas) e perante a redução e rotatividade das equipas, devido à adaptação do serviço à 

situação epidemiológica do país não foi possível cumprir o planeamento dos trabalhos de 
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deservagem, tendo-se verificado a diminuição destas intervenções nos meses de março, abril 

e maio Figura 53, coincidindo com o início da época em que normalmente é efetuado o reforço 

das equipas alocadas a esta atividade, pelo que se verificou o crescimento acentuado de 

plantas infestantes no espaço público.   

 

Figura 53 – Intervenções mensais de deservagem  

A JFO tem como objetivo a redução da aplicação de produtos fitofarmacêuticos, privilegiando 

a deservagem com recursos a métodos alternativos, nomeadamente a deservagem mecânica. 

No entanto, para fazer face aos constrangimentos mencionados e de forma a dar resposta às 

necessidades verificadas na freguesia recorreu-se à aplicação de produtos fitofarmacêuticos 

(figura 53), uma vez que este método, é o mais eficaz na erradicação de infestantes, uma vez 

que apenas é necessário um assistente operacional para a aplicação e apenas necessita de 

reaplicação após 3 a 4 meses. 
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Figura 54 - Métodos de deservagem utilizados 

 

Para o exercício da atividade de aplicação terrestre de produtos fitofarmacêuticos em zonas 

urbanas, zonas de lazer e vias de comunicação, por meios próprios a Junta de Freguesia de 

Olivais detém a autorização nº 065 AT-ZU/ZL/VC de 28 de abril 2016, Figura 55 . 

 

Figura 55 - Autorização nº 065 AT-ZU/ZL/VC 

 

Lavagem e higienização de arruamentos 

Por motivos de sustentabilidade e porque a água é um recurso escasso, o SHU não tem 

efetuado lavagens de rua de forma periódica, salvo em zonas insalubres, designadamente 

nos recantos. No entanto, no presente ano no período de 20 de março a 13 de maio e como 
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medida de prevenção à COVID-19 foi realizada a lavagem e higienização dos arruamentos 

com uma solução de hipoclorito de sódio, pelo que ao longo do ano foram realizadas 432 

intervenções de lavagem e higienização Figura 56. 

 

Figura 56 – Intervenções mensais de lavagem e higienização 

As 408 intervenções de desinfeção do espaço público foram realizadas com o apoio de uma 

viatura dos Bombeiros e um pulverizador mecânico de 500 L, nos locais identificados pelos 

serviços de proteção civil, que pelas suas características e/ou estabelecimentos, conduzem a 

uma maior afluência de pessoas, nomeadamente Figura 57: 
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Figura 57 - Locais e circuitos de higienização de ruas 

 

As restantes 24 intervenções de lavagem foram realizadas pontualmente zonas insalubres, 

identificadas pelos serviços. designadamente nos recantos. 

 

Despejo de papeleiras 

A limpeza de papeleiras na freguesia era efetuada no decorrer dos circuitos da varredura ou 

quando as mesmas se encontrarem cheias, devido à falta de despejo das mesmas. 

No âmbito do Contrato Interadministrativo de cooperação, foram definidos 8 circuitos para ser 

efetuada a limpeza periódica das papeleiras (Zona 1, 2, 3, 4 e 5. circuito norte, sul e avenidas). 

Estes circuitos são executados por uma equipa de dois assistentes operacionais com recurso 

a uma viatura elétrica.  

Foram realizadas 568 intervenções de despejo de papeleiras, sendo que destas 367 foram na 

realização dos circuitos, de acordo com a distribuição na Figura 58e as restantes foram 

realizadas em arruamentos onde se verificou uma maior deposição de resíduos nas 

papeleiras, pelo que houve a necessidade de efetuar esta atividade com maior frequência. 
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Figura 58 - Intervenções de despejo de papeleiras por circuito 

 

Limpeza de sarjetas e sumidouros 

Com o início da época das chuvas torna-se essencial proceder à limpeza das sarjetas e 

sumidouros dos arruamentos da freguesia, bem como nos 20 pontos críticos identificados 

pelos SHU, com o intuído de prevenir a ocorrência de inundações nos Olivais, neste sentido 

procedeu-se à execução de 366 intervenções, das quais 123 foram realizadas nos pontos 

críticos. 

As restantes 217 foram realizadas nos arruamentos da freguesia, sendo que em 160 sub-

unidades de trabalho se procedeu a pelo menos uma intervenção, o que corresponde a 74% 

de todas as sub-unidades de trabalho. 

 

Figura 59 - Execução de intervenções de limpeza de sarjetas e sumidouros 
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Remoção de resíduos junto a vidrões e ecopontos  

No âmbito do novo contrato de delegação de competências, compete agora à JFO a remoção 

dos resíduos junto a vidrões e ecopontos, de acordo com os circuitos definidos na Figura 60 .  

 

 
Figura 60 - Circuito Norte e Sul, para a remoção de resíduos junto a vidrões e ecopontos 

 

Assim, foram realizadas 87 intervenções, sendo que em 84 delas se procedeu à execução da 

totalidade de cada um dos circuitos, conforme representado na Figura 61 e as restantes 3 

foram intervenções pontuais, mediante as necessidades verificadas 
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Figura 61 - Atividade de remoção de resíduos junto a ecopontos, por circuito 

 

Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

Para cumprir as atividades do Serviço de Higiene Urbana com qualidade, este serviço tem 

desde 2016 o seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) certificado de acordo com a norma 

de referência NP ISO 9001, tendo no presente ano sido  realizada no dia 24 de junho a 

auditoria de acompanhamento, da qual resultou a manutenção da certificação do serviço de 

Higiene Urbana, de acordo com a norma NP ISO 9001:2015, pela entidade SGS, garantindo 

assim que este serviço: 

o Cumpre todos os requisitos da Norma de referência NP ISO 9001:2015; 

o Demonstra capacidade para identificar e garantir o cumprimento de requisitos 

legais e outros requisitos aplicáveis; 

o Está efetivamente implementado e mantido; 

o É eficaz, conduzindo ao cumprimento dos objetivos e à realização da(s) 

política(s) da Organização; 

 

3.4 – Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental 

Os Serviços de Sensibilização e Educação Ambiental têm competência para desenvolver 

ações de educação e informação pública com o objetivo de prevenir fatores como a poluição, 

a deposição incorreta de resíduos e a degradação dos espaços verdes de uso público. 
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Neste período deu-se continuidade ao projeto “Lisboa a Compostar” e à contabilização de 

Resíduos produzidos pelos Serviços da DAU.  

 

Lisboa a Compostar 

O projeto “Lisboa a Compostar” é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito do 

Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Cidade de Lisboa e do Projeto Europeu FORCE 

– Cities Cooperating For Circular Economy, financiado pelo Programa HORIZON 2020, em 

parceria com a Valorsul, S.A. 

Este projeto pretende promover a compostagem, um processo de reciclagem da matéria 

orgânica realizado por microrganismos que a convertem em composto, como forma de desviar 

os resíduos orgânicos de aterro. 

Na vertente comunitária do projeto, a JFO tem efetuado o acompanhamento do compostor 

instalado na R. Sargento Armando Monteiro Ferreira. Neste sentido, foram efetuadas 

verificações periódicas dos resíduos adicionados pelos participantes no projeto, bem como a 

monitorização dos fatores que influenciam o bom desenvolvimento do processo (oxigénio, 

humidade, temperatura e dimensão da matéria orgânica), quando se verifica a necessidade 

de controlo destes fatores é adicionada água e resíduos secos e o revolvimento da pilha.  

Relativamente a este compostor no mês de novembro a CML procedeu à inclusão de mais 

moradores no acesso ao compostor comunitário e procedeu à alteração do cadeado existente 

de chave para código. Para além deste acompanhamento procedeu ainda à instalação de 

uma nova papeleira nas imediações do equipamento.  

No que concerne ao desenvolvimento da compostagem nas escolas EB 1 da freguesia, e na 

colaboração desenvolvida com o serviço de Educação procedeu-se, sempre que necessário, 

à distribuição de resíduos secos para armazenamento em cada uma das escolas para irem 

sendo adicionados aos compostores escolares, mediante as necessidades. 

 

Produção de Resíduos 

Com a descentralização de competências da Câmara Municipal de Lisboa para as Juntas de 

Freguesia, em 2014, compete também à JFO a limpeza e manutenção do espaço público. 

Para além dos resíduos produzidos pelos diversos serviços e infraestruturas desta autarquia, 

a execução dos trabalhos acima listados tem como consequência a produção e um fluxo de 

resíduos que carece de ser gerido. 
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No que concerne aos resíduos produzidos pelos trabalhos desta Divisão, estes são recolhidos 

dos arruamentos onde são realizados os trabalhos e é efetuado o seu armazenamento 

preliminar no Centro de Apoio Operacional (CAO), até serem recolhidos pela CML, entidade 

competente por este serviço. 

A DAU tem efetuado o registo dos resíduos produzidos pelas brigadas, para identificar 

oportunidades de melhoria nos circuitos de recolha e encaminhamento dos mesmos, de forma 

a contribuir para as metas de produção de resíduos municipais e nacionais.  

Foram produzidos 4 805 600 litros, sendo que na sua maioria, 3 460 3200 litros (72%) foram 

produzidos pelos serviços de Higiene Urbana, resultantes dos trabalhos de limpeza de 

papeleiras, varredura, deservagem e limpeza de sarjetas e os restantes 28% (1 345 280 

litros) produzidos nos trabalhos de manutenção de espaços verdes, efetuado pela Brigada 

de Espaços Verdes (BEV) Figura 62. 

Acresce referir, que devido à falta de capacidade para acondicionar todos os resíduos 

produzidos, por vezes existe necessidade de efetuar a deposição noutras instalações, não 

geridas pela JFO, pelo que esses resíduos não são aqui contabilizados. 

 

Figura 62 - Quantificação de resíduos resultantes dos trabalhos de manutenção 

 

Para além dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) supramencionados, foram também 

produzidos 67 560,00 kg resíduos de Construção e Demolição (RCD), resultantes dos 

trabalhos realizados pelo serviço de Obras.   
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Plano Local de Igualdade e Não Discriminação (PLIND) 

O Plano para a Igualdade e Não Discriminação (PLIND 2018-2021) da Junta de Freguesia de 

Olivais (JFO) é um documento estruturante que visa combater as desigualdades, promover a 

coesão social e uma sociedade mais inclusiva nos Olivais, com respeito pleno dos direitos de 

cidadãs e cidadãos. 

Na sequência da sua aprovação em 2018 e de forma a ser monitorizada a implementação do 

plano, foi realizada uma reunião no dia 23 de novembro no qual o ponto focal da DAU esteve 

presente e foi elaborado o relatório anual de execução das medidas do âmbito dos serviços 

da DAU. 

3.5 – Serviços de Planeamento Urbanístico e Ambiental 

A este serviço compete, entre outras, colaborar com a CML no desenvolvimento das 

atividades de intervenção no espaço público, bem como desenvolver projetos de arranjos 

exteriores e apoiar e desenvolver procedimentos de empreitadas. 

Contrato de Delegação de Competências (n.º 17/UCT/DRJF/2019) 

Na sequência da identificação dos locais na freguesia, cujas intenções de requalificação vão 

ser realizadas de forma a promover-se as mesmas ao abrigo do presente contrato, a JFO tem 

vindo a efetuar diligências para o desenvolvimento das mesmas Figura 63. Apresenta-se 

abaixo um pequeno resumo das intenções para algumas das requalificações 

supramencionadas. 

 

Figura 63 - Locais identificados para serem intervencionados no âmbito dos CDC 

RPC2020 – Página 497 de 639



a) Requalificação das pracetas da Quinta do Morgado 

Este projeto engloba as Ruas João Castro Osório, Francisco Mantero, Humberto Madeira, 

Praça Carlos Ramos e um troço da Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes). 

A intervenção proposta visa a requalificação do espaço através da reabilitação de passeios, 

recorrendo à repavimentação, bem como à reformulação da estrutura arbórea e dos espaços 

verdes para a melhoria da qualidade vida dos utilizadores destes locais. 

Na sequência da apresentação pública dos projetos realizada no mês de julho, foram iniciados 

os trabalhos no mês de dezembro. 

 

 

b) Jardim do Parque Infantil da Avenida Cidade de Luanda  

Foram iniciados os trabalhos de requalificação das zonas verdes, através da plantação de 

arbustos autóctones, de maneira a equilibrar as linhas retas com a forma circular do parque, 

conferindo um sentido de coerência ao espaço. A vegetação irá, também, estabilizar o talude 

existente e fomentar a sua qualidade estética (figura 63). 

 

Figura 64 – Plantações no Jardim do Parque Infantil da Av. Cidade de Luanda 
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c) Jardim da Rua Cidade de Quelimane 

Pretende-se potenciar a utilização do espaço, com recurso à utilização de vegetação 

autóctone, com o objetivo de criar um cenário paisagístico, dando diferentes cores e texturas 

ao longo do ano. 

d) Impasses da Rua Almada Negreiros 

Na sequência dos trabalhos na Rua Montepuez, será efetuada uma requali¬ficação dos 

restantes impasses (Rua do Ibo, Rua de Macia e Rua Manjacazé), com a criação de espaços 

que potenciem a multifuncionalidade do espaço público, para que este não seja apenas de 

passagem ou atravessamento, mas um ponto de encontro, conciliando os diversos usos 

existentes. O objetivo é garantir o equilíbrio entre zonas verdes e pavimentadas, garantindo 

que o espaço responde às necessidades atuais dos seus utilizadores. Assim, aumenta-se a 

área de estacionamento, ao mesmo tempo que se aposta nos espaços verdes que fazem 

parte e são característicos da zona.  

e) Requalificação Av. Cidade Lourenço Marques, Praceta A 

Praceta A enquadra-se nas situações que a JFO identificou como áreas nas quais o maior 

desafio que se coloca é atenuar situações de estacionamento abusivo em zonas verdes que 

provocam a degradação do espaço público e consequentemente comprometem a sua 

vivência. Neste sentido, pretende-se dotar o espaço de um maior número de lugares de 

estacionamento e reabilitar as zonas verdes, através de prado florido de sequeiro. 

f) Praceta da Rua Cidade João Belo 

Na rua Cidade João Belo pretende-se proceder a uma repavimentação tanto do espaço 

destinado à circulação viária como à circulação pedonal, que se apresentam em estado de 

degradação avançado. Esta falta de qualidade do pavimento é uma consequência, também, 

da falta de formalização de espaço de estacionamento que, inexistente, permite abusos de 

estacionamento em áreas não destinadas ao mesmo uso. Assim, requer-se, também, a 

formalização de espaço de estacionamento. 

g) Praceta Rua Vila Bissorá 

A nível funcional, pretende-se dar resposta aos conflitos existentes, mantendo o carácter do 

espaço, pelo que a nível conceptual destaca-se a forma que assumem as zonas verdes e que 

são replicadas em ruas adjacentes, pretendendo-se que estas continuem a assumir relevância 

na perceção deste espaço. 
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Neste sentido, considera-se fundamental garantir a existência equilibrada entre zonas verdes 

e pavimentadas, garantindo que este espaço responde às necessidades atuais dos seus 

utilizadores. 

h) Pomar da Rua Almada Negreiros 

As traseiras da Rua Almada Negreiros, em conjunto com a proposta seguinte, seriam o espaço 

ideal para a criação de pomares/hortas e jardins comunitários urbanos, complementando-se 

perfeitamente e sendo adjacentes. No entanto, este espaço apresenta uma morfologia mais 

urbana que o seguinte e, como tal, existem necessidades complementares, mais humanas. 

As propostas passam pelo incentivo ao uso do espaço com a criação de percursos entre os 

equipamentos públicos de fruição e a criação de zonas de estadia e multiusos. Uma destas 

zonas seria um parque de merendas que, possibilitando um uso claro de alimentação, 

possibilita também uma utilização mais informal e que poderá ser recreativa ou simplesmente 

de estadia. 

i) Impasses da Rua Cidade de Nova Lisboa 

Com a requalificação dos impasses da Rua Cidade de Nova Lisboa pretende-se: 

- Conferir coesão ao espaço através da uniformização de pavimentos; 

- Distinguir e reorganizar fluxos pedonais e viários; 

- Reformular zona de estacionamento público, bem como de percursos pedonais; 

- Reorganização de zonas de estacionamento / circulação viária / circulação pedonal; 

- Estabilização de taludes. 

3.6 – Serviços Gerais da Divisão 

 

Área administrativa 

As ocorrências reportadas pelos fregueses são realizadas via telefone, correio eletrónico, de 

forma presencial e através da plataforma de Gestão de Ocorrências e Pedidos de Intervenção 

(GOPI) da CML.  

Face ao encerramento dos serviços de atendimentos presencial devido à pandemia COVID-

19, as 2496 ocorrências tiveram origem maioritariamente por meio eletrónico (mail e GOPI) 

Figura 65. 
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Figura 65 - Ocorrências por meio de receção 

 

Em relação aos assuntos das ocorrências, verifica-se que são maioritariamente direcionados 

ao serviço de Higiene Urbana e Espaços Verdes e Espaço Público Figura 66 . 

 

Figura 66 - Número de ocorrências recebidas por tipologia de Serviço 

 

De seguida, elencam-se as tipologias de ocorrências recebidas por Serviço, Figura 67à  Figura 

69. 
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Figura 67 - Número de ocorrências recebidas no Serviço de Espaços Verdes 

 

Relativamente ao serviço de espaços verdes, verifica-se que as solicitações são 

maioritariamente relativas à manutenção do arvoredo (48%). 

 

Figura 68 - Número de ocorrências recebidas no Serviço de Higiene Urbana 

 

Relativamente ao serviço de Higiene Urbana, as solicitações foram maioritariamente para a 

atividade de varredura/lavagem e deservagem, este facto é explicado por um lado pela queda 
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consequentemente da sua solicitação pelos moradores e por outro lado pela redução das 

equipas no âmbito do plano de contingência à COVID-19, sendo que a maior redução de 

trabalhos ocorreu no mês de março e abril que coincide com o início da época de maior 

crescimento da ervas infestantes. 

 

Figura 69 - Número de ocorrências recebidas nos Serviços de Trânsito e Mobilidade e de 

Espaço Público 
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4 − Divisão Ação Social, Educação e Cidadania (DASEC) 

 

4.1 – Educação 

 O tema anual e transversal para as diversas áreas de intervenção do Pelouro da Educação, 

para o ano letivo 2019/2020 é “CIDADANIA – Eu sou um bom cidadão?”. É na centralidade 

deste tema, onde as diversas atividades serão direcionadas para o desenvolvimento cívico, 

onde o principal objetivo é o de promover nas crianças capacidades e desejos, para que sejam 

melhores hoje e no futuro, tornando-os mais sábios e felizes, sem nunca nos esquecermos 

da importância do tempo para brincar, socializar, aprender e principalmente para se 

divertirem. 

A escola apresenta-se como um importante veículo para a aprendizagem e o exercício da 

cidadania e nela se refletem preocupações transversais à sociedade que envolvem diferentes 

dimensões. A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de crianças 

responsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres 

em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e 

criativo. 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família / Componente de Apoio à Família  

A Junta de Freguesia de Olivais tem levado a cabo um programa educativo ambicioso 

destinado a proporcionar o desenvolvimento das capacidades físicas, intelectuais, criativas e 

sociais das crianças. 

 

Atividades didát icas e datas comemorativas  

Como vem sendo habitual, para além das atividades didáticas de referência, são assinaladas 

diversas datas comemorativas no Plano de Atividades Anual AAAF/CAF, com o principal 

objetivo de dar a conhecer às crianças o enquadramento de cada data. 
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✓ Atividade física e desportiva  

Todas as semanas os monitores agendam um dia dedicado à 

atividade física e desportiva para as crianças das AAAF/CAF. A 

atividade física é essencial para que as crianças se mantenham 

saudáveis e desenvolvam as suas capacidades motoras, 

cognitivas entre outras. 

 

✓ Dança 

A atividade de dança, decorre de forma alternada entre as 7 

escolas para as crianças das AAAF e para a CAF 

proporcionando às crianças um tempo de diversão e 

descontração. 

     

✓ Yoga 

A atividade de Yoga, decorre de forma alternada entre as 7 

escolas para as crianças das AAAF proporcionando às crianças 

um tempo relaxamento e conhecimento do próprio corpo. 

               

✓ Dia de Reis 

As crianças das escolas no âmbito das 

AAAF/CAF, cantaram as janeiras à 

comunidade, ao comércio envolvente e aos 

alunos do ensino sénior acompanhados das 

coroas que produziram. 
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✓ Dia da Amizade 

A 14 de fevereiro comemora-se o Dia de São 

Valentim. Por cá, assinalámos o dia com o 

amor que sentimos pelos amigos e 

familiares. Sabemos que a amizade se 

constrói na convivência e nas ações do dia-

a-dia, mas neste dia quisemos demonstrá-lo 

de uma forma mais afincada e carinhosa. 

  
 

✓ Exposição “Os suspeitos do 

costume” 

Esta exposição teve como objetivo 

consciencializar as crianças para a 

problemática do lixo nos oceanos. Foi-nos 

facultada pela ABAE (Associação 

Bandeira Azul da Europa), e em cada 

escola o tema foi desenvolvido com 

diversas atividades. 

 

✓ Jogo da Alimentação 

A Junta de Freguesia de Olivais, enquanto entidade executora dos refeitórios escolares, tem-

se empenhado ativamente no incentivo e implementação de uma alimentação saudável e 

biológica. Às crianças de jardim-de-infância e de primeiro ano foi-lhes contada a história “A 

menina que não gostava de fruta”. Ao segundo, terceiro e quarto ano foi-lhes proposto um 

jogo baseado no conhecido “Quem é quem”, mas recorrendo a frutas e legumes. 
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No final foi oferecido pelas mascotes, Sr. Brócolo e Sr.ª Cenoura, um jogo a cada turma com 

o objetivo das crianças e alunos terem oportunidade de continuar a trabalhar este tema com 

os professores titulares. 

 

Interrupção letiva do Carnaval (AAAF/CAF)  

Durante a interrupção letiva do Carnaval as 

crianças vestiram-se das mais diversas 

fantasias e desfilaram pela freguesia. Foram 

feitas pinturas faciais e o tradicional baile de 

máscaras. 

 

 

 

✓ Dia Mundial da Proteção Civil  

Na EB1/JI Adriano Correia de Oliveira foi 

realizado um simulacro com a AAAF/CAF e no 

dia seguinte repetiu-se o simulacro já com 

todas as regras interiorizadas, desta vez com 

a escola e a Proteção Civil. 
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✓ Dia da Mulher  

Este ano não foi possível abrir a escola às mulheres da vida 

das nossas crianças devido à covid-19, no entanto foram 

realizadas diversas atividades: 

- Aulas de dança; Jogos dinâmicos; Workshop de culinária; 

Construções de Pinhatas; Karaoke.  

Foram entregues flores construídas pelas crianças em 

conjunto com os monitores e, na escola Alice Vieira, as 

auxiliares da escola também ajudaram no processo 

 

✓ Elaboração do espantalho para o concurso da Quinta 

Pedagógica 

À semelhança de outros anos as AAAF/CAF elaboraram e 

construíram magníficos espantalhos que deram cor e 

contagiaram quem passou pela Quinta Pedagógica dos 

Olivais. 

 

 

✓ Elaboração do livro infantil  

Mais uma vez, nas AAAF/CAF, aceitámos o desafio 

da Quinta Pedagógica para o Concurso do Livro 

Infantil. O tema deste ano foi: Lisboa Capital Verde 

Europeia. 

   

 

Sessão de Esclarecimento JFO/Agrobio  

Esta ação de esclarecimento foi promovida pela Junta de Freguesia de Olivais em parceria 

com a Agrobio, com o intuito de dar a conhecer à comunidade escolar os produtos de origem 

biológica que as crianças consomem diariamente nos nossos refeitórios. 
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Aconteceu durante o mês de março nas escolas EB 1 + JI Paulino Montez e EB 1 + JI N.º 36. 

Por razões de prevenção e contenção da COVID-19, as ações previstas para as restantes 

escolas, foram canceladas. 

 

Data Escola 

02/03/2020 EB 1 + JI Paulino Montez 

05/03/2020 EB 1 + JI N.º 36 

 

✓ Decoração dos refeitórios escolares 
pela CAF 

Com o objetivo de transformar o refeitório escolar num 

local mais animado e apelativo para o consumo de fruta, 

legumes e vegetais, a CAF decorou todos os refeitórios 

escolares com frutos, legumes e vegetais de grandes 

dimensões. 

 

✓ Projeto “mil pássaros”  

Algumas escolas ainda iniciaram este projeto 

construindo os seus origamis (orizuro). Na cultura 

tradicional japonesa, o orizuro é um origami que 

representa um pássaro. Este projeto foi interrompido 

devido ao encerramento das escolas. 

 

Medidas de higiene no combate da COVID-19 

Antes das escolas encerrarem, no dia 16 de março, as AAAF/CAF e as AEC conversaram 

com as crianças sobre a COVID19. 

Numa primeira fase, foi mostrado a todas as crianças alguns vídeos interativos através do 

site da DGS. Posteriormente, os monitores passaram às atividades práticas, ensinando 

as crianças como se protegerem quando tossem e espirram. Explicaram a lavagem correta 

das mãos e a sua desinfeção. Por fim, os afetos e os contatos físicos, com este vírus, não 

podem acontecer da mesma forma, então ensinámos outras maneiras divertidas de 

cumprimentar os amiguinhos e os adultos. 
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O objetivo desta atividade foi demonstrar às crianças que mesmo no “meio” da pandemia, 

podemos sempre dar afetos e carinhos de diversas formas desde que nos saibamos 

proteger. 

        

Toneladas de ajuda 

Continuou durante o mês de março e até ao encerramento das 

escolas a recolha de tampinhas junto de restaurantes e cafés 

próximos das escolas. Uma iniciativa que permite sensibilizar os 

mais pequenos para a reciclagem. 

 

   

                                   Missão zero desperdício alimentar  

Um projeto de sensibilização para a redução do desperdício 

alimentar, numa parceria dos refeitórios, as AEC e as escolas, 

no qual é analisado o desperdício diário ocorrido durante os 

almoços, e posteriormente esses dados são enviados para os 

agrupamentos, para os coordenadores de AEC e das 

AAAF/CAF. Na CAF foram realizadas ações de sensibilização 

envolvendo as crianças todas da escola, através de cartazes e 

palestras promovidas pelas crianças das AAAF/CAF. 
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                                                Cidadania -Brigada das Boas Ações 

Continuámos a desenvolver o projeto brigada das boas ações. Na 

segunda-feira de cada semana, a brigada inicia o seu trabalho 

semanal, onde ao final do dia circula pela escola a anotar ou a reparar 

situações incorretas (apanhar lixo, fechar torneiras, etc.). À sexta-

feira a brigada faz um apanhado do trabalho que realizou durante a 

semana. Às segundas-feiras a brigada que termina funções partilha 

a informação recolhida na semana anterior com os colegas e é 

selecionada a nova brigada para essa semana. 

 

           Jornadas pedagógicas-Educação ambiental  

Decorreram na Escola Eça de Queirós entre os dias 6 e 

8 de março as XXVI Jornadas Pedagógicas de Educação 

Ambiental com o tema “A Educação Ambiental como 

processo (trans)formador para a construção de eco 

comunidades”. A Escola Alice Vieira participou com um 

teatro no qual ensinava a cuidar do planeta. 

 

✓ Decoração relativa à Páscoa 

Algumas escolas ainda iniciaram a preparação dos 

adereços relativos à Páscoa para decoração das salas 

antes do encerramento das escolas. 

 

 

✓ Dia Mundial da Criança 

O Dia Mundial da Criança é uma data 

comemorativa a nível mundial e celebrada por 

todas as crianças com o objetivo de promover os 

seus direitos. Este ano, embora numa altura 

atípica, assinalámos este dia que foi também o dia 

de regresso à escola por parte das crianças de jardim de infância, tendo sido realizadas 

diversas atividades. 
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Abordagem dinâmica sobre o Vírus  

Os monitores abordaram com 

as crianças a pandemia que 

atualmente vivemos e quais as 

novas normas de higiene e 

segurança a adotar. 

As atividades mais dinâmicas 

e fáceis para as crianças 

entenderem foram: 

• Desenhar um “monstrinho” na palma da mão e lavar as mãos até o desenho sair. 

• Encher dois pratos, um com água e sabão e outro com água e especiarias. Pedimos 

às crianças para colocarem a mão na água “suja” e depois lavar. Posteriormente 

tornaram a colocar a mão na água “suja” e as especiarias “fugiram” para os cantos 

do prato e a mão não ficou suja, pois estava limpa e desinfetada.  

 

✓ Atividade Musical 

As atividades musicais têm como principal objetivo 

proporcionar às crianças um momento de partilha no 

qual são apreendidos ritmos e músicas.  

 

 

 

✓ Jogos de água 

Com o calor a apertar as nossas crianças participaram em diversas 

brincadeiras que envolviam o contato com água. 
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✓ Atividades artísticas  

Para promover a imaginação e o espírito artístico, ao longo do 

mês de junho foi proporcionado às crianças a oportunidade de 

participar em diversas atividades plásticas, como: Recortes, 

colagens, desenhos em telas, desenho livre, origamis ao ritmo 

das músicas que eles mais gostam. 

 

✓ Jogos tradicionais 

De forma a aproveitar o bom tempo e garantir a permanência 

das crianças no exterior por questões de segurança, foram 

realizados gincanas e jogos de água com o auxílio de bolas, 

arcos e pinos. 

 

✓ Hora do conto 

Promover a leitura e potenciar a imaginação é um dos 

principais objetivos. Como é hábito, foram contados diversos 

contos ao ar livre. 

 

 

✓ Santos populares 

Este ano festejámos de uma maneira mais contida os Santos 

Populares nas AAAF.  

As crianças decoraram o espaço refeitório com bandeirolas, 

pintaram sardinhas feitas em cartão e ainda ouviram e 

dançaram músicas típicas dos arraiais portugueses. 

 

✓ Dia Olímpico 

O dia Olímpico comemora-se a dia 23 de junho. Jogos e 

corridas é o que as crianças mais gostam, como tal, os 

monitores organizaram diversos circuitos para as crianças se 

divertirem ainda mais.  
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✓ Dia Mundial dos Oceanos 

Para sensibilizar as crianças em relação à necessidade de 

cuidar dos oceanos, foi elaborado um painel alusivo ao tema, 

apenas com material reciclado escolhido pelas crianças. 

 

✓ Dança (movimento corporal)  

✓ Yoga 

Visa proporcionar momentos de 

equilíbrio e atenção de cada criança a 

seu tempo e ritmo.  

Decorreram no recreio, havendo espaço para a imaginação e criatividade. 

 

✓ Concurso de espantalhos promovido pela quinta 

pedagógica dos Olivais 

Ficamos a conhecer o resultado do concurso de espantalhos 

realizado pela Quinta Pedagógica dos Olivais, este ano 

decorreu unicamente online, mais uma vez os espantalhos 

criados pelas AAAF/CAF das sete escolas de 1ºciclo da 

Freguesia foram reconhecidos pela sua criatividade e 

originalidade, o resultado é a ocupação dos 3 lugares do 

pódio. 
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✓ Concurso de elaboração do livro infantil promovido 

pela quinta pedagógica dos Olivais 

Mais uma vez nas AAAF/CAF aceitámos o desafio da quinta 

pedagógica para o concurso do livro infantil. “Lisboa Capital 

Verde Europeia” foi o tema que deu mote à criação e 

ilustração de fantásticas histórias do pré-escolar (AAAF) e do 

1ºciclo (CAF), a divulgação dos resultados demonstra que 

estamos no bom caminho nesta demanda que é o incentivo 

à leitura e desenvolvimento da capacidade de criar e 

imaginar. 

 

Encerramento do ano letivo 2019-2020 

O ano letivo terminou dia 26 de junho, de forma a realçar 

a importância do final de mais uma etapa no percurso 

escolar das crianças, promoveram-se jogos e brincadeiras 

sempre focados na particularidade de cada criança.  

 

 

Período de Férias de verão AAAF / CAF  

As equipas de monitores funcionaram em espelho, de 29 de junho a 14 de julho e de 15 a 31 

de julho. Este 1º dia de férias, que foi também o regresso à escola para as crianças de 1ºciclo 

desde que fora decretado o encerramento das escolas a 16 de março, foi diferente.  Depois 

das regras bem explicadas e vincadas, com os grupos e circuitos bem definidos e 

interiorizados, dedicamos o início do dia à modelagem de balões e à elaboração de um 

mural/cenário com mensagens de boas-vindas para enfeitar as paredes da escola. 
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✓ Cumprimento criativo 

Cada grupo, em conjunto com os monitores criou o seu próprio 

cumprimento. Em tempos de pandemia, como não nos podemos 

cumprimentar com abraços e beijinhos, decidimos inovar e tornar esta 

situação o mais divertida possível. 

                 

 

✓ Jogos 

Ao longo das semanas as crianças divertiram-se imenso com 

jogos dinâmicos e criativos, tais como, o jogo dos pés grandes, 

malabarismo com os pés, estendal da roupa, entre outros 

jogos.  

       

✓ Corta-mato 

A importância de correr e de competir, incutindo sempre o 

respeito entre quem ganha e quem perde, incentivando à 

entreajuda entre as crianças. Foram realizadas várias 

competições dentro do espaço escolar e no vale do silêncio. 

       

✓ Horta escolar 

A importância da horta no conhecimento do circuito dos 

alimentos que a terra nos oferece é uma das atividades que 

desperta mais empenho e curiosidade nas crianças. E com o 

calor, a necessidade de regar tornou-se mais constante.  

                 

✓ Jogos com água e mangueirada 

Férias, amigos, calor e brincadeiras não ficariam completas 

sem os já habituais e dinâmicos jogos de água. A água tornou-

se o mote para que a criatividade em jogos diferenciados 

aparecesse, os monitores souberam adaptar e explorar 

diversas dinâmicas e as crianças adoraram.  
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✓ Segurança Rodoviária 

Porque aprender bons hábitos de segurança rodoviária numa 

idade precoce é vital para consciencializar e prevenir 

acidentes presentes e futuros, criámos um jogo dinâmico ao 

longo da escola para que as crianças enquanto brincam, 

tomem consciência dos direitos e deveres dos intervenientes na rodovia.  

 

✓ Dança (movimento corporal)                              

✓ Yoga 

       

 

 

✓ Culinária 

Durante este período de férias recorremos várias vezes ao apoio dos 

refeitórios escolares para realizarmos atividades tais como: Sumos 

de fruta; gelados saudáveis; crepes caseiros e fruits pops.  

              

 

 

✓ Jogos tradicionais 

Foram realizados vários jogos tais como: O macaquinho 

do chinês, corrida e sacos, lencinho vai na mão, cabra 

cega, telefone estragado, jogo dos pés grandes, bola ao 

cesto, etc.  
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✓ Atividade “Lixo marinho” 

A atividade do lixo marinho vem no seguimento do 

trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo. Os 

monitores dinamizaram o jogo do “vamos à pesca do lixo 

marinho” e dentro de recipientes colocaram vários tipos 

de materiais com água, recriaram uma “praia” e com 

molas todos ajudaram a retirar o lixo da água. 

 

✓ Apresentação criativa aos 

colegas 

 

✓ Atelier de construção de 

papagaios e barcos de papel 

 

 

✓ Projeto “Mil pássaros” 

Voltámos aos nossos pássaros Orizu! Um projeto 

infelizmente inacabado durante o ano letivo devido à 

pandemia. Quisemos voltar a ensinar as crianças a fazer  

passarinhos para serem colocados nas árvores da 

escola, Vale de Silêncio e Quinta Pedagógica. 

 

✓ Karaoke 

A música está sempre presente! Durante o mês, as crianças 

realizaram karaokes e jogos para as crianças adivinharem os autores 

das músicas. 
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✓ Peddy paper 

A descoberta por algo é sempre fascinante para as crianças.  

Realizámos vários peddy paper´s dentro da escola e no Vale de 

Silêncio.  Os temas à descoberta foram sobre a reciclagem, o meio 

ambiente e o conhecimento do espaço escolar. 

                              

✓ Dia dos Avós 

Comemora-se a 26 de julho o dia dos avós. Uma data muito 

relevante, por toda a importância que os avós têm no crescimento 

das crianças e foi altura de lembrarmos todo o seu contributo, quer 

para a construção da família quer para a sociedade. Como este ano 

não foi possível festejarmos juntos, foram recolhidos depoimentos 

sobre todo o amor que os seus netos/as lhe têm.  

✓ Festa Havaiana 

Sempre que acaba uma quinzena no período de férias é 

nosso hábito organizarmos uma festa, na qual as crianças 

apresentam aos colegas o que o seu grupo preparou dentro 

do tema previsto, este ano foi “O Havai”. Foram elaborados 

adereços e todos contribuíram para que o resultado se 

torne numa bela memória na qual foram cumpridas todas 

as regras de higiene e segurança recomendadas. 

 

✓ Atividades na Quinta Pedagógica e na 

Biblioteca/Bedeteca 
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✓ Atividades Vale do Silêncio 

Foram várias as atividades realizadas no Vale do Silêncio. 

No relvado as crianças brincaram, participaram em 

gincanas organizadas pelos monitores, peddy paper´s 

sobre o ambiente, danças ao ar livre, entre outras 

atividades. 

 

✓ Festa dos pequenos marinheiros nos oceanos 

A festa de encerramento das férias de verão 2020 teve como tema os marinheiros nos 

oceanos! Todos os grupos organizaram diversas apresentações para apresentarem aos 

colegas. Os preparativos para a festa foram muitos! Tivemos estrelas do mar, peixinhos, 

tubarões, boias, etc. Após as apresentações, houve uma batalha naval, com direito a barcos 

e tudo!  Cada grupo criou o seu barco para poder participar na batalha, uma estratégia 

encontrada para manter-se o distanciamento entre eles e ao mesmo tempo poderem brincar 

uns com os outros! Para surpresa das crianças, ainda tiveram oportunidade de lançar os pós 

coloridos que tanto gostam e saborear sumos naturais. 

Esta festa foi filmada e o resultado foi colocado na 

página de Youtube da Junta de Freguesia (enviou-se 

um email a todos os encarregados de educação com 

o link de acesso) para que os encarregados de 

educação pudessem ver a alegria contagiante e o 

divertimento que foi proporcionado a todas as 

crianças no encerramento das férias de verão. 

Interrupção Letiva de setembro 

O mês de setembro marca o regresso às aulas e o 

início do novo ano letivo. De forma a ambientar os 

novos alunos e de promover o reencontro dos mais 

antigos, as AAAF/CAF dinamizaram a interrupção 

letiva de setembro com um plano de atividades 

recheado, diversificado e este ano adaptado à nova 

realidade da pandemia covid-19. Em segurança, foram realizadas atividades de expressão 

plástica, atividades desportivas, as imprescindíveis aulas de yoga e dança, os workshops de 

RPC2020 – Página 520 de 639



culinária, os habituais jogos tradicionais e de água. As atividades foram realizadas sempre 

privilegiando o espaço exterior. 

 

✓ Atividades extra – Dança e yoga de relaxamento 

As atividades extra recomeçaram no início do ano letivo. 

Semanalmente, de forma alternada nas sete escolas, as crianças 

do Jardim de Infância disfrutam das aulas de yoga de relaxamento 

e de aulas de dança e as crianças de 1º ciclo de aulas de dança. 

 

✓  Dia do Animal  

Como tem sido apanágio, no âmbito das comemorações do dia 

do animal, recebemos em cada escola um animal de estimação. 

Aproveitámos a oportunidade para reforçar a responsabilidade 

e todos os cuidados a ter com um animal. 

 

 

✓  Dia Nacional dos castelos 

No dia 7 de outubro comemorou-se o Dia Nacional dos Castelos. 

Este dia foi simbolizado de forma a mostrar a importância dos 

castelos do nosso país e as diferenças com castelos de outros 

países. Realçando a sua importância, como testemunhos da 

memoria coletiva dos povos, que representam uma importante 

referência histórica e cultural que deve ser preservada. 

 

✓  Dia da alimentação 

A 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. 

Promovendo uma alimentação saudável, biológica e 

diversificada, assinalámos esta data com atividades especiais. 

Foram realizadas várias atividades para incentivar os pequenos 

olivalenses a optar por soluções mais saudáveis. Destaca-se a prova de sabores onde foi 

dado a provar uma maior diversidade de frutos. A pitaya, a feijoa, o figo, a papaia, a anona, a 
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goiaba foram alguns dos frutos escolhidos para esta tarde tão especial. Foi ainda contada a 

história “A menina que não gostava de fruta” ao pré-escolar. 

 

✓  Halloween 

A realidade das nossas escolas é cada vez mais multicultural. 

Neste sentido, temos vindo a assinalar algumas datas festivas 

internacionais, como o caso do Halloween. Em tempo de 

doçuras ou travessuras, os olivalenses de palmo e meio 

demonstraram que são profissionais em ambas as valências o 

ano inteiro! As suas travessuras quotidianas e as nossas festas 

de Halloween são um sucesso. 

Foi lançado o desafio aos pais para elaborarem um lanche individual de acordo com a temática 

e foi-lhes pedido que nos enviassem as fotografias para ser realizado um concurso da foto 

mais aterradora, o resultado foi o envolvimento pretendido entre as famílias e a AAAF/CAF. 

 

✓  Combate ao bullying 

Todas as formas de violência escolar violam o 

direito fundamental à educação e nenhum país 

pode atingir uma educação inclusiva e de 

qualidade se os alunos estiverem expostos à 

violência. Acresce que, a violência escolar, onde 

se enquadra o bullying, pode ainda afetar 

seriamente a saúde e o bem-estar das crianças, com consequências negativas que podem 

persistir até à idade adulta. Foi com base nestes pressupostos que se realizaram diversos 

debates direcionados para a partilha de ideias e medidas para combater este flagelo social. 

 

✓  Dia Internacional do cinema 

Para celebrar este dia foi apresentado um filme a 

preto e branco, no sentido de provocar o debate 

sobre a diferença do cinema de antigamente para 

o atual, foram ainda oferecidas pipocas para 

acompanhar o filme. 
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✓  Dia de S. Martinho 

No âmbito das comemorações do Dia de São 

Martinho, as AAAF/CAF da nossa Freguesia 

festejaram este dia especial com direito ao 

habitual magusto recheado de castanhas, uma 

pequena dramatização explicativa da lenda e 

como não poderia deixar de ser, houve lugar a 

muita alegria e animação. Num envolvimento que se quer continuo, as AAAF/CAF e as AEC 

apresentaram um teatro a todas as crianças de jardim de infância e partilharam erva do chá 

príncipe da horta escolar com as famílias das crianças mantendo também desta forma o 

espírito de partilha. 

 

✓  Dia Internacional dos direitos 
das crianças  

A 20 de novembro assinala-se o Dia 

Internacional dos Direitos das Crianças. A 

Associação Mundos de Vida criou, em 2012, a 

missão pijama que tem como finalidade 

sensibilizar o país para o direito de a criança 

crescer numa família. Este ano não foi possível 

celebrar este dia da mesma forma que em anos 

anteriores, no entanto, adaptámos as atividades de forma a não deixar cair o dia no 

esquecimento. Foram promovidos debates com as crianças sobre quais os seus direitos e 

também quais os seus deveres. Foi visualizado o vídeo da UNICEF intitulado "O que são os 

Direitos da Criança com a Rita e o João" e o vídeo feito pela Missão Pijama “MISSÃO PIJAMA 

2020 - À distância estamos mais perto”, para nos relembrarmos de como este dia era 

celebrado e explicarmos às crianças o porquê de este ano não ser da mesma forma 

sensibilizando-as desta forma. 

No pré-escolar foi criada uma história “Onde está o botão do João”, no fim do conto, as 

crianças que se encontravam separadas por grupos de acordo com o plano de contingência 

das escolas, tiveram de procurar o botão em falta no pijama do João. Houve ainda tempo para 

a construção de uma cama simbólica em materiais recicláveis, onde as crianças coloriram os 
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lençóis com digi-tinta recorrendo apenas às suas mãos. Um dia divertido com tempo ainda 

para muita brincadeira nas tendas que montámos para este dia. 

 

✓  Semana da batata doce 

Na semana temática da batata doce foram feitos os 

preparativos para o refeitório e um fato para se vestir a 

batata doce, que passou em todos os refeitórios escolares 

para a sensibilização das crianças, para que possam 

aceitar e compreender melhor este alimento. 

 

✓ Enfeites Natalícios 

Decorreu a decoração com enfeites de Natal na escola com a colaboração de toda 

comunidade escolar. 

 

✓ Vídeos de Natal 

Na impossibilidade da realização das festas de natal nas escolas por motivos da pandemia 

covid-19, as equipas AAAF/CAF tiveram de suprir essa dificuldade e criar vídeos de 

apresentação das crianças que depois de concluídos foram enviados por email pelos serviços 

da educação aos encarregados de educação, para que os mesmos possam continuar a 

acompanhar o trabalho realizado nas escolas. 

Exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=DurW0PbLcW4 

 

✓ Sensibilização sobre inclusão  

Propusemos a realização de pequenas tarefas em que 

as crianças passavam por algumas limitações, para 

que de certa forma pudessem entender quais as 

limitações de quem possui algum tipo de deficiência e 

desta forma incutirmos respeito, consideração e 

inclusão. 
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✓ Dia Internacional dos Direitos Humanos 

Celebrado a 10 de dezembro, assinala o dia da 

adoção da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. Assinalámos o dia de forma lúdica e 

educativa, visualizando um vídeo de introdução ao 

tema, seguida da realização de duas atividades:  

JI – “Caça ao Tesouro”: Nesta atividade, as crianças procuraram os cartões com alguns 

direitos das crianças e depois fizeram um desenho para que, de forma criativa, expressassem 

as suas ideias sobre estes direitos.  

1º Ciclo – “O Coelho”: Esta atividade consistiu em desenhar um coelho e dar-lhe um nome. 

Em seguida, perguntar ‘O que é que este coelho precisa para ser feliz, seguro e saudável?’, 

anotando as respostas. Numa nova folha, desenhar uma criança e perguntar o mesmo, 

anotando as respostas. As respostas foram muito parecidas em ambas as questões, incluindo 

direitos como a habitação, a alimentação, a família, a educação, a brincadeira, o amor e a 

atenção. Depois disso, em breve diálogo com as crianças, mostrou-se-lhes que tinham sido 

capazes de dizer o que precisavam para serem felizes, se sentirem seguras e saudáveis, para 

crescer e para participar, e fizeram-no sem o condicionamento de um adulto.  

Criação de um origami com a figura de uma pomba branca simbolizando a paz, tema mensal 

da AAAF/CAF. 

 

Interrupção Letiva do Natal  

✓ Expressão plástica – 

Molduras de Natal 

 

✓ Workshop de culinária – 

Bolachinhas de manteiga 

 

 

Recursos Humanos 

Ano letivo 2019/2020 
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Agrupamento Escola Coordenadores Monitores 

Santa Maria 

dos Olivais 

EB1/JI Sarah Afonso 1 8 

EB1/JI Alice Vieira 1 8 

Piscinas 

Olivais 

EB1/JI Paulino Montez 1 7 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais 1 4 

EB1/JI Nº 36 1 6 

Fernando 

Pessoa 

EB1/JI Adriano Correia de Oliveira 1 5 

EB1/JI Arco-Íris 1 6 

Total  7 44 

 

Ano letivo 2020/2021 

Agrupamento Escola 
 

   Coordenadores 
Monitores 

Santa Maria 

dos Olivais 

EB1/JI Sarah Afonso 1 9 

EB1/JI Alice Vieira 1 7 

Piscinas 

Olivais 

EB1/JI Paulino Montez 1 7 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais 1 3 

EB1/JI Nº 36 1 5 

Fernando 

Pessoa 

EB1/JI Adriano Correia de Oliveira 1 6 

EB1/JI Arco-Íris 1 8 

Total  7 45 
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Horta e Compostagem na Escola  

 

As hortas escolares são um projeto em constante desenvolvimento, direcionado para a 

educação ambiental. Através deste, as crianças exploram a sua relação com a natureza e os 

impactos que as suas ações podem causar a nível ecológico. É aqui que este projeto se 

insere, ao aproximar as crianças da realidade da cadeia alimentar, fazendo com que as 

mesmas criem hábitos sustentáveis e ecologicamente corretos. A produção de alimentos que 

complementam a ementa escolar, consolida ao mesmo tempo os conhecimentos a respeito 

de conteúdos relacionados com o ambiente e a alimentação. 

O projeto “Hortas e Compostagem na Escola” apresenta-se como um ciclo, através do 

aproveitamento dos desperdícios de cascas de fruta e legumes das confeções elaboradas no 

próprio refeitório da escola/jardim de infância e as folhas secas e os produtos orgânicos 

recolhidos pela Higiene Urbana. Neste último caso, a Divisão de Higiene Urbana e Espaços 

Verdes coloca semanalmente todos os desperdícios biodegradáveis num contentor 

previamente instalado na escola. Desse contentor os monitores e as crianças vão 

preenchendo os compostores com esse subproduto da limpeza da freguesia e os desperdícios 

dos refeitórios. Estas ações, por sua vez, dão origem a um composto que melhora o solo das 

hortas, fornecendo-lhe todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento dos alimentos 

cultivados.  

O projeto “Hortas e Compostagem na Escola” tem sido um sucesso ao longo destes anos. A 

partir do momento que a JFO passou a assegurar a gestão dos refeitórios escolares, este 

projeto articulou-se com o das refeições servidas pelos refeitórios escolares, ensinando in loco 

que a fruta e legumes não “nascem nas prateleiras do supermercado”. Na fase seguinte foi 

possível avançar na compreensão da economia circular através do regresso dos alimentos à 

terra, ou seja, levámos as crianças a compreender alguns conceitos agrícolas fechando o ciclo 

com a colheita de variados alimentos. 
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AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular)  

Considerando que o currículo não se esgota na dimensão do “saber” e se amplia às 

dimensões do “saber fazer”, do “saber estar” e do “ser”, onde o trabalho colaborativo, a 

resolução de problemas, a autonomia e a criatividade se assumem como competências 

sociais para a adaptação social e para o sucesso educativo dos alunos, a oferta de Atividades 

de Enriquecimento Curricular de elevada qualidade torna-se uma prioridade. Neste âmbito, as 

AEC configuram um importante instrumento orientado para a promoção da igualdade de 

oportunidades, a redução das assimetrias sociais e o sucesso escolar. 

Para este ano letivo a Junta de Freguesia desenvolveu um projeto com base no tema “Eu sou 

um bom cidadão?”. As atividades a desenvolver são direcionadas para o caráter lúdico, onde 

o principal objetivo é realçar a importância do tempo para brincar e socializar. A escola 

apresenta-se como um importante veículo para a aprendizagem e o exercício da cidadania e 

nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes dimensões, 

tais como:  

• educação para os direitos humanos e dos animais;  

• educação ambiental e sustentabilidade;  

• educação rodoviária;  

• educação para a igualdade de género;  

• educação intercultural;  

• educação para o desenvolvimento;  

• educação para a segurança e paz;   

• educação para a saúde; 

• cidadania: Assembleia. 
 

A educação para a cidadania visa contribuir para a formação de crianças responsáveis, 

autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no 

respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 
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Atividades 

A linha orientadora das AEC é baseada na 

Pedagogia Waldorf, fundada por Rudolf 

Steiner, em 1919, na Alemanha, que aposta 

na liberdade de desenvolvimento das 

crianças, valorizando o aspeto sensorial em 

detrimento do intelectual. 

É, portanto, um movimento com uma forte 

abordagem multicultural, com o intuito de 

tornar as crianças mais autónomas e 

responsáveis, com consciência ética e respeito pela diversidade e, consequentemente, 

encontrar formas de se integrar e participar numa sociedade saudável. 

Continua a ser consolidada a implementação da prática do “Quiet Time”, nome da técnica de 

meditação na aula, nas três atividades de enriquecimento curricular, permitindo que os alunos 

eliminem a ansiedade do momento presente. Estes ficam mais calmos e mais focados, mais 

empáticos entre si e em relação ao professor, o que leva a um aumento da satisfação pessoal, 

produtividade e aproveitamento.  

 

✓ Atividades Lúdico Expressivas: 

Este projeto incide sobre a promoção de competências nos primeiros 

anos de escolaridade que, através de atividades lúdicas, contribuem 

para o pleno desenvolvimento da criança, possibilitando-lhe 

experiências integradas e globalizantes. 

São experiências que, nesta fase, devem levar as crianças a 

desenvolverem e a potenciar hábitos, destrezas, habilidades, 

capacidades afetivas e de equilíbrio pessoal, psicomotoras, 

comunicativas e de relação interpessoal, de inserção social e 

cognitiva, como a atenção, a concentração, a observação sistemática, a capacidade de 

expressão verbal, plástica e corporal, a apreciação crítico-construtiva, o diálogo, a 

interpretação e o uso de símbolos. Neste sentido foram realizadas as seguintes atividades: 

• Quiet Time – Meditação; Jogos de inteligência emocional; Carnaval -  pintura e recorte 

máscaras; Baú do Teatro; Expressão dramática e corporal; Atividades de expressão 

plástica: pintura de abóboras e brócolos, pintura de animais marinhos, calendário 
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anual, origamis; construções; Jogos de proteção ambiental; Jogos de imitação; Teatro 

de fantoches. 

 

✓Atividades Física e Desportiva: 

Com a preocupação de conjugar o corpo, o 

movimento e o jogo, são fundamentais três áreas 

de atividade a desenvolver durante o ano escolar, 

atividades físicas, atividades desportivas e 

atividades rítmicas e expressivas. Destacando-se:  

  

• Quiet Time – Meditação; Desenvolvimento de velocidade; Circuitos de estafetas e 

obstáculos; Manipulação de bolas; Andebol; Basquetebol; Futebol; Atletismo; Teoria 

básica das modalidades; Circuitos de coordenação física e motora. Jogos pré-

desportivos; Jogos de perícia e manutenção; Jogos de deslocamentos e equilíbrios. 

 

✓ Inglês: 

No programa de Inglês, tendo em conta e respeitando as orientações programáticas do 

Ministério da Educação, envolvemos os alunos numa aprendizagem lúdica, trabalhando as 

quatro competências principais: a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção oral 

e a produção escrita. 

Foram trabalhados vários temas, entre os quais: Quiet Time – Meditação; Partes do corpo; 

Família; Sentimentos; Carnaval; Cores; Números; Objetos escolares. 

 

Atividades Interdisciplinares  

As atividades realizadas envolveram as três disciplinas, algumas das quais em articulação 

com as AAAF/CAF. 
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✓ Ação de Sensibilização com os Bombeiros 

Voluntários de Cabo Ruivo 

Os Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo 

percorreram as 7 escolas básicas da freguesia. Foi 

ensinado às crianças, nas AEC, como se faz o suporte 

básico de vida, como proceder em caso de sismo na 

escola e por fim, foi-lhes apresentado por dentro uma 

ambulância de socorro. 

 

✓ Exposição sobre o lixo marinho “os suspeitos 
do costume” 

 
Juntamente com a CAF, nas AEC foi trabalhada a 

exposição cedida pela ABAE (Associação Bandeira 

Azul da Europa), durante uma semana, foi trabalhado 

este tema de diferentes perspetivas.  

Esta atividade teve como objetivo sensibilizar as 

crianças para a problemática do lixo. Foi através desta exposição que as crianças puderam 

ver quais eram os lixos mais comuns que aparecem nas praias bem como o tempo de 

deterioração e suas consequências no meio ambiente. As crianças puderam ainda ver alguns 

vídeos sobre esta temática para refletirem em conjunto sobre este assunto. No fim desta 

dinâmica os alunos tiveram a oportunidade de jogar um jogo (jogo da memória), em que o 

objetivo principal era as crianças trocarem ações/objetos insustentáveis das cartas vermelhas 

pelas suas alternativas sustentáveis nas cartas verdes. 

           

✓ Semana da abóbora 

 
Durante esta semana as AEC em conjunto com a CAF construíram 

um livro de receitas, onde os alunos colocaram as suas receitas 

com o ingrediente da semana. Foram feitas decorações temáticas. 

Como aprender é divertido, levámos uma abóbora para os alunos 

terem contacto, conhecerem, sentirem e cheirarem.  
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✓ Missão “Zero Desperdício alimentar” 

Ao longo do segundo período em parceria com a 

CAF, as AEC têm vindo a alertar as crianças para 

o desperdiço alimentar, bem como os seus 

malefícios. Inicialmente foi feita uma introdução de 

como se poderiam evitar alguns tipos de 

desperdícios alimentares, explicando que todos os 

anos, são desperdiçados milhões de toneladas de 

alimentos, mas que há pequenos atitudes que se podem ter para evitar esta realidade e 

reduzir o desperdício.  

Alertamos para que as crianças estejam mais atentas no refeitório para verem o desperdício 

que elas inconscientemente produziam. Os dados são registados e no final da semana, são 

trabalhados os dados relativos ao desperdício da semana anterior pelas turmas, promovendo 

assim o debate no sentido de se apurar os motivos do desperdício para que conscientemente 

surjam as soluções e futuramente o mesmo diminua ou desapareça.  

 

✓ Semana do Brócolo 

Durante esta semana as AEC deram continuidade à exploração do 

tema. Cheiraram, tocaram e falaram sobre a sua importância e os seus 

benefícios para a saúde. Criaram ainda elementos decorativos para o 

refeitório. 

                                 

               

✓ Assembleia escolar 

A ideia da assembleia escola é dar voz aos alunos, isto 

é, pretende-se que os alunos encontrem “problemas” 

dentro e fora da escola e que apresentem uma possível 

proposta de resolução. Este tema tem vindo a ser 

trabalhado em conjunto com a CAF.  

 

 

Ação de Sensibil ização –  Segurança e Comportamento no espaço escolar  
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Esta ação conjunta com a Escola Segura foi 

calendarizada para as oito escolas e teve como 

objetivo sensibilizar os alunos sobre os maus 

comportamentos que existem em contexto escolar. As 

últimas sessões previstas não se realizaram devido ao 

encerramento das escolas face à pandemia.  Nesta 

ação foi apresentado um vídeo onde o Falco era a 

personagem principal que controlava o 

comportamento das crianças nas escolas assumindo assim o papel de “ajudante da polícia”. 

Posteriormente houve ainda tempo para os alunos colocarem questões aos agentes da PSP,  

Data Escola 

3, 5, 6 e 7 de fevereiro EB 1 + JI N.º 36 

10, 12, 13 e 14 de fevereiro EB 1 + JI Paulino Montez 

17, 19, 20 e 21 de fevereiro EB 1 + JI Sarah Afonso 

27 e 28 de fevereiro EB 1 + JI Santa Maria dos Olivais 

2, 3, 4 e 6 de março EB 1 + JI Arco-Íris 

9, 10, 11 e 13 de março EB 1 + JI Alice Vieira 

 

✓ Aulas abertas aos encarregados de 

educação 

Aulas abertas aos encarregados de educação, 

este ano com uma alteração em relação aos 

outros anos, definiu-se um dia por turma. No 

início de cada aula, esteve presente o 

coordenador das AEC explicando o nosso 

programa, salientando o tema central, a 

cidadania. Foi explicado que independentemente da disciplina os professores têm o objetivo 

de promover um processo de consciencialização, de promoção de valores, de mudança de 

atitudes e de comportamentos, sensibilizando os alunos para as problemáticas existentes. 

Salientou-se as atividades já realizadas e as que iriam acontecer até ao final do ano letivo, 

que com o encerramento das escolas não foi possível a sua conclusão. 

      

✓ Publicação das aulas de AEC 
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Até  terminar o ano letivo a  

26 de junho as crianças 

continuaram a ter acesso às 

aulas de AEC através do 

canal de youtube da Junta de 

Freguesia de Olivais 

https://www.youtube.com/channel/UCjpOtcYu1qcHf3gkHMOWu6g/playlists  

Com vídeos das aulas para o 1º e 2º anos e para o 3º e 4º anos e sendo enviado para os 

agrupamentos as atividades em formato PDF.  

  2ªf  3ªf 4ªf 5ªf  6ªf 

1º / 2º ano ALE  AFD  ALE AFD Inglês 

3º / 4º ano AFD ALE AFD  ALE AFD 

 

Reuniões de Avaliação e Conselho Docente  19/20 

No final do terceiro período escolar, este que decorreu de uma forma diferente mas no qual 

as AEC se souberam adaptar, foi enviado para os agrupamentos um relatório com todo o 

trabalho desenvolvido pelos professores de AEC em cada um dos agrupamentos apesar 

destes terem acompanhado de perto todo o trabalho semanal, devido ao fato de no final de 

cada semana ser enviado para os agrupamentos a clarificação do trabalho que se iria 

desenvolver na semana seguinte. 

Não foi possível realizar as reuniões do Conselho de Docentes dos Agrupamentos de escolas 

da freguesia, devido ao ensino ter sido apresentado de uma forma que não permitia quantificar 

nem avaliar cada criança em particular de acordo com o definido com os agrupamentos. 

 

✓  Dia Mundial da Alimentação 

No dia Mundial da Alimentação ( 16 outubro), demos especial atenção à 

importância de comer bem e de forma saudável.  
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✓  Halloween 

Comemorámos uma vez mais o Halloween ou o dia das bruxas. 

Um dia com direito à imaginação, empenho e muita criatividade 

para festejar e sinalizar a tradição, que embora não seja nossa, 

as crianças adoram. 

 

 

✓  Projeto Mil Pássaros 

Durante as duas primeiras semanas do mês de novembro os 

alunos, professores de AEC e monitores de CAF dedicaram-se 

em conjunto, à conclusão do projeto “Mil Pássaros”. Enquanto 

alguns alunos coloriam as folhas, outros iam fazendo o origami 

de orizuro  até atingirmos o objetivo de termos o mil orizuros. Na 

cultura tradicional japonesa, o orizuro é um origami que representa um pássaro e é também 

um símbolo de felicidade, já que se acredita que se se fizer mil orizuros enquanto se pensa 

num desejo, esse desejo acaba por se tornar realidade. 

 

✓  São Martinho 

No dia 11 de novembro comemorou-se o dia de São Martinho, 

com os alunos a cumprirem a tradição desta data marcante de 

Outono, de se comer castanhas assadas. Os alunos tiveram 

oportunidade a fazer os cartuxos bem como decorações para 

enfeitarem a escola e o refeitório. 
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✓ Construção da árvore dos desejos 

Esta atividade teve como principal objetivo os alunos perceberem 

que os desejos podem ir muito além dos objetos/brinquedos e que 

os desejos também podem estar ligados às emoções.  

✓ Construção da árvore de natal 

 Através de materiais recicláveis e desenhos alusivos à época em 

todas as escolas os alunos ajudaram a construir uma árvore de 

natal para decoração do espaço escolar. 

 

✓ Declaração Universal dos Direitos Humanos 

No dia 10 de dezembro, comemora-se a assinatura da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, pelo que ao longo de todo o mês foi abordado este tema: 

Tendo em conta que dezembro é o mês do Natal, da família, do aconchego, os alunos 

abordaram os seguintes direitos: Direito a amar e ser amado; direito a ter uma família; direito 

a ter uma casa; direito a ter comida; direito a ter amigos; direito a brincar.  

 

✓ Amigo secreto 

 Cada aluno retirou um nome de um colega ou professor das AEC 

e teve de construir um postal para oferecer. Com esta atividade 

trabalhámos a parte da cidadania em que é importante dizer uma 

palavra amiga e sermos amigos. 
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✓ Diz Não ao Plástico 

Dentro deste projeto, foi construído um pai natal com uma frase 

alusiva ao incentivo de reciclar preso ao caixote. Houve uma 

conversa sobre a importância de reciclar. Foi uma atividade com 

boa adesão e que continuará (com outra personagem já escolhida 

pelos alunos) a estar presente e a incentivar à reciclagem. 

 

 

✓ Projeto “Aprende a apertar o teu calçado” 

O projeto “Aprende a apertar o teu calçado” surgiu do facto de 

constatarmos que alguns dos alunos ainda tinham alguma 

dificuldade a apertar os seus atacadores. Assim, levámos esta 

atividade às nossas turmas de uma forma lúdica, com a construção de uma sapato/ténis de 

cartão com atacadores, para os alunos praticarem a técnica de atacar os atacadores. 

                                       

Recursos Humanos 

Ano letivo 2019/2020. No total das 8 escolas temos 1.308 alunos inscritos. 

Agrupamento Escola 
Coordenadores 

de Área 
Professores 

Santa Maria 

dos Olivais 

EB1/JI Sarah Afonso 1 7 

EB1/JI Alice Vieira 1 8 

EB1/JI Manuel Teixeira Gomes 1 9 

Piscinas 

Olivais 

EB1/JI Paulino Montez 1 8 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais 1 5 

EB1/JI Nº 36 1 8 

Fernando 

Pessoa 

EB1/JI Adriano Correia de Oliveira 1 5 

EB1/JI Arco-Íris 1 6 

TOTAL  8 56 
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Ano letivo 2020/2021. No total das 8 escolas temos 1.295 alunos inscritos. Para garantir e 

respeitar as bolhas sanitárias, este ano foi necessário reforçar as equipas de professores. 

Agrupamento Escola 
Coordenadores 

de Área 
Professores 

Santa Maria 

dos Olivais 

EB1/JI Sarah Afonso 1 10 

EB1/JI Alice Vieira 1 8 

EB1/JI Manuel Teixeira Gomes 1 9 

Piscinas 

Olivais 

EB1/JI Paulino Montez 1 10 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais 1 6 

EB1/JI Nº 36 1 11 

Fernando 

Pessoa 

EB1/JI Adriano Correia de Oliveira 1 6 

EB1/JI Arco-Íris 1 8 

TOTAL  8 68 

 

Reuniões de Avaliação e Conselho Docente  20/21 

No final do primeiro período escolar, realizaram-se também reuniões do Conselho de 

Docentes dos agrupamentos de escola da Freguesia, nas quais esteve presente o Pelouro de 

Educação, onde foi elogiado todo o trabalho de interação entre os Professores titulares e os 

Professores das AEC ─ Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

Refeitórios Escolares  

“Crianças saudáveis têm melhor rendimento escolar, faltam menos à escola, apresentam menos 

problemas comportamentais, têm atitudes mais positivas, têm melhor qualidade de vida, têm maior 

probabilidade de virem a ser adultos produtivos e saudáveis, têm pais mais informados e apresentam 

menor encargo para a sociedade. É desta maneira que a Nutrição e Saúde se refletem claramente no 

nosso quotidiano.” 

RPC2020 – Página 538 de 639



Fonte: Plataforma contra a obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os refeitórios escolares constituem, pois, espaços privilegiados de educação para a saúde, 

promoção de estilos de vida saudáveis e de equidade social, uma vez que fornecem refeições 

nutricionalmente equilibradas, saudáveis e seguras a todos os alunos, independentemente do 

estatuto socioeconómico das suas famílias. 

Esta opção pela toma das refeições nos refeitórios é vantajosa quer do ponto de vista 

nutricional e energético quer do ponto de vista da relação entre os diferentes nutrientes; 

nestes, os alunos encontram uma ementa com um valor nutricional equilibrado para as suas 

necessidades.  

 

Segurança e Higiene Alimentar  

Ao longo do primeiro trimestre, os nossos refeitórios foram alvo de quatro vistorias periódicas 

da CML, no âmbito do projeto refeições Escolares Saudáveis da CML. As escolas 

inspecionadas foram: EB1+JI Nº 36; EB1+JI Paulino Montez; EB1+JI Adriano Correia de 

Oliveira e EB1+JI Santa Maria dos Olivais. Em todos os pareceres das vistorias foi positivo 

tendo sempre a necessidade de pequenas melhorias no âmbito organizativo. 

 

Semanas Temáticas 

De acordo com o plano de alimentação saudável nos refeitórios foram realizadas semanas 

temáticas. Nestas semanas, as refeições tiveram sempre como destaque estes legumes 
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confecionados de diferentes maneiras. Estas temáticas foram realizadas em articulação com 

as AAAF/CAF e as AEC através da elaboração de elementos decorativos, abordagem e 

sensibilização para a importância e benefícios destes legumes.  

✓ Semana da Abóbora  

Decorreu de 13 a 17 de janeiro. As crianças 

tiveram oportunidade de saborear este 

ingrediente em diversos pratos, 

confecionado de diferentes formas e 

apresentado pela respetiva mascote. 

Ficaram ainda conhecer os seus benefícios, 

propriedades e a ter uma perspetiva diferente e mais apelativa da abóbora.       

Para que o projeto tivesse maior impacto junto das crianças foi solicitada a colaboração das 

famílias que em conjunto com os educandos confecionassem algumas receitas nas quais a 

abóbora fosse um ingrediente imprescindível, enviando-nos registo fotográfico das mesmas. 

 

✓ Semana do Brócolo  

Decorreu de 17 a 21 de fevereiro. As 

crianças tiveram oportunidade de nesta 

semana comer diversos pratos onde o 

brócolo se destacava. Antes disso, foi 

decorado o refeitório pela AAAF/CAF e as 

AEC, abordado em sala de aula os 

benefícios e propriedades deste legume. As 

crianças tiveram ainda a visita de um monitor fantasiado de brócolo. À semelhança da semana 

da abóbora nesta semana também foi solicitada a colaboração das famílias para que em 

conjunto com os educandos confecionassem algumas receitas nas quais o brócolo fosse um 

ingrediente imprescindível, enviando-nos registo fotográfico das mesmas.     
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✓ Semana da Batata-Doce 

No ano letivo 2020/2021, retomámos as 

semanas temáticas (de 23 a 27 de novembro) 

e o alimento escolhido foi a batata-doce. 

Durante esta semana todas as nossas 

ementas tiveram como elemento de destaque 

a batata doce. Esta semana temática e à semelhança das anteriores, em conjunto com as 

AAAF/CAF e as AEC foram elaborados trabalhos alusivos ao tema, e exploradas as 

caraterísticas e benefícios deste alimento, no qual o grande objetivo é as crianças passarem 

a conhecê-lo e identificá-lo pelo paladar e pelas suas caraterísticas. Este evento, teve como 

objetivo sensibilizar as crianças a apreciar este alimento rico em nutrientes. 

 

Missão: Zero Desperdício Alimentar  

Ao longo do primeiro período em conjunto com a 

CAF e as AEC continuámos a desenvolver o 

projeto “Missão Zero Desperdício” junto das 

crianças, com o intuito de as sensibilizar em 

relação ao desperdício alimentar existente, bem 

como os seus malefícios. Esta sensibilização tem 

como propósito consciencializar as crianças a nível 

do desperdício alimentar que elas 

inconscientemente produzem, nos refeitórios das suas escolas. No final da semana, são 

trabalhados os dados relativos ao desperdício da semana anterior pelas turmas, promovendo 

assim o debate no sentido de se apurar os motivos do desperdício para que conscientemente 

surjam as soluções e futuramente o mesmo diminua ou desapareça.  

A “Missão: Zero Desperdício Alimentar” após reforço de metas e reformulação dos 

baldes/depósitos, deu continuidade com a envolvência de toda a comunidade escolar para 

uma maior consciencialização das crianças. Com a colaboração da equipa docente, são 

medidos diariamente os desperdícios e regista-se num pictograma exposto, para todos 

poderem acompanhar os níveis de sobras. Posteriormente e com regularidade semanal são 

realizados, por turma e nas AEC, brainstormings, registando as conceções dos alunos sobre 

as causas do desperdício diário. 
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Almoço Familiar em Espaço Escolar  

O projeto “Almoço Familiar em Espaço Escolar” promovido pela Câmara Municipal de Lisboa 

em parceria com a Junta de Freguesia de Olivais teve um acréscimo de participações nos 

primeiros meses do ano. As famílias têm vindo a demonstrar o seu interesse em participar e 

conhecer a qualidade das refeições confecionadas nos refeitórios escolares junto dos seus 

educandos e comunidade escolar. Aqui os encarregados de educação têm a possibilidade de 

disfrutar de uma refeição em ambiente escolar com os seus educandos, proporcionando um 

dia diferente aos aniversariantes.  

Devido à situação pandémica, este projeto foi suspenso em março. 

        

 

Refeições Escolares Saudáveis e Biológicas  

No mês de janeiro a Junta de Freguesia 

candidatou-se ao Projeto-piloto "Refeitório 

Biológico" da Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, no qual foi aprovado o 

Normativo e Plano de Controlo que visa a 

promoção do consumo de produtos biológicos 

nos refeitórios de jardins de infância, escolas 

básicas e secundárias e instituições do ensino 

superior no próximo ano letivo. Neste, são adotados mecanismos de incentivo à criação de 

ementas biológicas nos refeitórios através de um sistema de classificação em consonância 

com a dieta mediterrânica, a qual a Junta de Freguesia tem vindo a implementar, aumentando 

a quantidade e variedade de produtos biológicos utilizados nos refeitórios escolares. 

Com o encerramento das escolas a Junta de Freguesia de Olivais apoiou aqueles que, por 

um ou outro motivo, se encontravam em situação de vulnerabilidade, nomeadamente os 

nossos idosos A nossa equipa dos refeitórios confecionou, durante a primeira fase da 

pandemia, de março até junho,  centenas de refeições diárias por dia para distribuição.  

Almoço Familiar em Espaço Escolar 

Escola Janeiro Fevereiro Março 

EB1/JI Alice Vieira 1 2  

EB1/JI Paulino Montez   1  

EB1/JI Arco Iris 1 3 1 
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Documentário “É P’ra Amanhã”  

Estreou dia 17 de maio na SIC a série 

documental sobre sustentabilidade "É 

P'ra Amanhã". O primeiro episódio foi 

dedicado à alimentação, nomeadamente 

à forma de produzir alimentos para que 

todas as pessoas e o planeta, saiam 

beneficiados. A Junta de Freguesia dos Olivais e os seus refeitórios estiveram em destaque, 

sendo apontados como exemplo de sustentabilidade alimentar.  

  

Livro das boas práticas da produção ao consumo sustentável  

Foi lançado virtualmente no dia 27 de março o E-book 

Alimentar Boas Práticas da produção ao consumo 

Sustentável. Este e-book é o resultado de uma compilação 

de várias iniciativas nacionais enquadradas nas várias 

etapas da cadeia de valor alimentar. 

A Junta de Freguesia está presente com quatro projetos da 

educação. Durante o mês de junho foram servidos 

diariamente cerca de 62 pequenos-almoços, 129 almoços e 99 lanches às crianças de jardim 

de infância que foram as que regressaram à escola a 1 de junho. 

No mês de julho serviram-se cerca de 85 pequenos-almoços,170 almoços e 113 lanches. 

 

Alterações no funcionamento dos refeitórios  

Com o regresso à escola em junho e as medidas de contingências em vigor, os monitores à 

entrada do refeitório desinfetavam as mãos das crianças com a solução de álcool, e as 

crianças desinfetavam o seu calçado à entrada do refeitório. 

Cada criança ficou com um lugar próprio, identificado com frutas e legumes colados nas 

mesas. Uma forma diferente e divertida para as crianças se sentirem confortáveis no espaço 

escolar. 
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Prémio Autarquia do Ano 

O Lisbon Awards Group conferiu à Junta de Freguesia de 

Olivais o Prémio de Autarquia do Ano pela gestão sustentável 

dos seus 7 refeitórios e Centro de Dia. Um reconhecimento do 

trabalho desenvolvido nos nossos refeitórios escolares 

saudáveis, biológicos e sem desperdício. 

 

 

Reunião de preparação - ano letivo 2020/2021 

No início de setembro, realizou-se uma reunião de 

preparação para o ano letivo 2020/2021, na Escola Sarah 

Afonso, em que estiveram presentes todas as funcionárias 

dos nossos refeitórios, tal como a presença da Sra. Vogal 

Anabela Silva e do Sr. Vogal da Proteção Civil José 

Ricardo Silva. Nesta reunião foram abordados vários temas: Regras de distanciamento entre 

funcionárias; criação de áreas de trabalho individuais; uso obrigatório de máscara no local de 

trabalho e a apresentação das unidades 2 de refeitório. 

                                                 

Dia Mundial da Alimentação  

No dia 16 de outubro de 2020, como já vem sendo 

hábito ao longo dos anos, foi celebrado nos nossos 

refeitórios escolares o dia mundial da alimentação. 

A ementa escolhida para este dia foi “Cuscus com 

Frango” e como sobremesa a fruta foi apresentada 

e servida de forma apelativa. A receita da refeição 

escolhida para este dia, foi enviada para os 
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encarregados de educação sob a forma de “flyer” de modo a ser explorada em família, nas 

suas casas. 

 

Participação dos Pais  

Para além da surpresa que foi feita no refeitório, onde enviámos Flyers 

para casa com a receita da refeição desse dia, fomos surpreendidos 

pela receção de  fotografias em que as crianças reproduziram a receita 

em casa. Quer dizer que o feedback foi positivo, tanto da parte das 

crianças como dos pais que entraram neste espírito de partilha. Sendo 

esta uma das formas que habitualmente devemos usar para 

partilharmos com as famílias e as famílias connosco a continuidade 

das atividades que potenciamos nos refeitórios.  

 

     Refeição alusiva ao natal  –  “surpresa de Natal”  

No dia 18 de dezembro, o almoço das nossas 

crianças foi diferente. Foi confecionada nos 

nossos refeitórios uma refeição alusiva ao 

tema do natal a que demos o nome de 

“surpresa de natal, contámos com a preciosa 

ajuda das AAAF/CAF na decoração dos 

refeitórios e apresentação e como não poderia 

faltar, tivemos também uma visita do pai natal 

em algumas escolas.  

 

                                                      Projeto “Toneladas de ajuda”  

No mês de novembro retomámos o projeto Toneladas de 

Ajuda, em parceria com a Associação Pais em Rede. Este 

projeto tem como objetivo recolher os vários plásticos, 

provenientes dos refeitórios escolares, como as tampas das 

garrafas, pacotes de leite escolar entre outros. Em simultâneo, 

incentivamos as famílias a participar neste projeto, entregando 

nas escolas este tipo de plásticos, sendo estes 

quinzenalmente entregues nos centros de triagem e 
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ecocentros da Valorsul, tendo este projeto o objetivo de promover a angariação de verbas a 

favor da Associação Pais em Rede.  

Projeto ” Eu digo Não ao Plástico”  

Durante o mês de dezembro demos continuidade ao projeto  

“Eu digo Não ao Plástico”, que tem como função educar as 

crianças no modo de reduzir o plástico existente em meio 

escolar e incentivar a reciclagem, promovendo assim uma 

educação ambiental desde pequenos.  Para o efeito foram 

colocados pequenos ecopontos, onde as crianças reciclam as 

embalagens de plástico, como por exemplo as embalagens de 

iogurte. Foram também disponibilizados ecopontos para a 

recolha dos plásticos que as famílias entregam. 

 

Boletim informativo refeitórios escolares  

Durante o mês de dezembro demos continuidade à elaboração e 

colocação no site da Junta de Freguesia, do boletim informativo 

sobre os refeitórios escolares. Neste boletim os encarregados de 

educação das nossas crianças podem consultar todas as 

atividades desenvolvidas nos nossos refeitórios. 

        

             

Reportagem sobre os refeitórios biológicos  

No dia 16 de dezembro, recebemos no refeitório da escola Sarah Afonso uma equipa de 

filmagens com o intuito de gravar uma reportagem para o programa “Biosfera” da RTP 2. 

Nesta reportagem foram abordados vários projetos da educação, tais como: os produtos 

biológicos confecionados nas escolas da freguesia de Olivais, hortas escolares da freguesia, 

o combate diário em relação ao desperdício alimentar, entre outros. Esta reportagem teve a 

participação da Sra. Vogal da Educação.  

 

✓ Junta de Freguesia de Olivais eleita nº1 nacional em refeições biológicas. 
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Os nossos refeitórios escolares, foram eleitos a nível 

nacional como os melhores no que toca a refeições 

biológicas, distinção que nos enche de orgulho e nos 

motiva a todos a trabalhar diariamente com finco de 

modo a mantermos esta posição 

 

 

Recursos Humanos 

Ao nível dos Recursos Humanos afetos aos refeitórios escolares, além de um administrativo 

para tratar de compras/encomendas, controlo de stocks, manutenção de equipamentos e 

faturação, existem também as equipas operacionais locais, que são as seguintes: 

Ano letivo 2019/2020 

 

Ano letivo 2020/2021 

 
 

Escolas Cozinheira 
    Responsável 

 de Refeitório 
  Auxiliares  

de Cozinha 
Monitor  

de Refeitório 

EB1 + JI Paulino Montez 1 1 1 5 

EB1 + JI Santa M.ª Olivais 1 1 1 4 

Escola Arco-íris 1 1 1 6 

Escola Sarah Afonso 1 1 2 6 

Escola Alice Vieira 1 1 1 5 

Escola Adriano C. Oliveira 
0 

1 2 5 

Escola N.º 36 1 
1                                                       1 5 

Totais 6 7 9 36 

Escolas Cozinheira 
    Responsável 

 de Refeitório 
  Auxiliares  

de Cozinha 
Monitor  

de Refeitório 

EB1 + JI Paulino Montez 1 1 2 5 

EB1 + JI Santa M.ª Olivais 1 1 1 2 

Escola Arco-íris 1 1 2 6 

Escola Sarah Afonso 1 1 2 5 

Escola Alice Vieira 1 1 1 6 

Escola Adriano C. Oliveira 
0 

1 2 5 

Escola N.º 36 1 
1                                                       2 5 

Totais 6 7 12 34 
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Ensino Sénior  

Aulas destinadas aos residentes nos Olivais com 55 ou mais anos de idade. O objetivo desde 

projeto, que já conta com 7 anos de existência, é o de proporcionar aos alunos/as a frequência 

de aulas onde possam adquirir conhecimentos, que outrora não conseguiram e possam agora 

ser valorizados e ampliados. Devido à situação pandémica as aulas foram encerradas por 

razões de prevenção e contenção do vírus COVID 19, ainda sem previsão para retomarem. 

 

Atividades 

✓ Inglês 

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido durante o 1º período letivo, os alunos iniciaram 

o ano a trabalhar os verbos e a realizar exercícios de áudio vanguardistas com os mesmos 

verbos.  

 A turma de Inglês do Ensino Sénior conta com cerca de 10 alunos que frequentam as 

aulas às terças e sextas-feiras na escola EB1 + JI Alice Vieira. 

 

✓ Informática 

As aulas de informática continuaram divididas em dois grupos: Iniciados e Avançados. O 

grupo dos iniciados trabalhou no Word, Excel e Google, elaborando trabalhos que lhes 

permitem exercitar as suas capacidades cognitivas. Relativamente aos alunos avançados 

a matéria dada foi sobre as TIC'S (Tecnologias de Informação e Comunicação). 

 

✓ Alfabetização 

A turma de alfabetização foi dividida em 3 níveis de aprendizagem. As aulas decorreram 

sem interrupções nem flutuações significativas em termos de assiduidade. Ditados, 

leitura coletiva e individual, em voz alta ou baixa, fazem parte do quotidiano. 

Grupo 1 - Treino de mão para aquisição de destreza manual; representação escrita das 

vogais; relacionar as letras com os sons da língua falada; formação de ditongos. 

Grupo 2 - Leitura e escrita de palavras com 2 silabas. Formação de frases simples. 

Grupo 3- Treino de compreensão da leitura. Identificação da informação essencial de 

cartas, convites e cartazes.  
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Recursos Humanos 

Mapa de aulas ao longo do ano letivo 2019/2020 estava distribuído da seguinte forma: 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

ALFABETIZAÇÃO 

16:30/17:30 

  TURMA E   TURMA E   

  
Prof.ª Isabel 
Veríssimo 

  
Prof.ª Isabel 
Veríssimo   

  
EB1+JI Santa Maria 
dos Olivais 

  
EB1+JI Santa Maria 
dos Olivais   

INGLÊS 

18:00/19:00 

  TURMA D     TURMA D 

  Prof.ª Ana Soares     Prof.ª Ana Soares 

  EB1+JI Alice Vieira     EB1+JI Alice Vieira 

INFORMÁTICA 

18:30/19:30 

TURMA A TURMA B TURMA A TURMA B   
Prof.ª Alcina 
Ventura 

Prof.ª Alcina 
Ventura 

Prof.ª Alcina 
Ventura 

Prof.ª Alcina 
Ventura   

Escola Secundária 
António Damásio 

Escola Secundária 
António Damásio 

Escola Secundária 
António Damásio 

Escola Secundária 
António Damásio   

19:15/20:15 

  TURMA C   TURMA C   

  Prof. Rita Vitorino   Prof. Rita Vitorino   

  
Escola Secundária 
António Damásio   

Escola Secundária 
António Damásio   

 

 

Assistentes Operacionais de Jardim de Infância 

Agrupamento Escola Assistentes Operacionais 

Santa Maria 

dos Olivais 

EB1/JI Sarah Afonso 5 

EB1/JI Alice Vieira 3 

Piscinas 

Olivais 

EB1/JI Paulino Montez 4 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais 2 

EB1/JI Nº 36 2 

Fernando 

Pessoa 

EB1/JI Adriano Correia de Oliveira 3 

EB1/JI Arco-Íris 4 

Total  23 
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Parque Escolar 

 

Obras em curso na EB1 + JI Santa Maria dos Olivais  

EB1 + JI Arco-Íris 

A requalificação da Escola Básica Arco-Íris esteve entre janeiro e março na 2ª fase de 

intervenção, na qual foi feita intervenção nos restantes espaços de forma a que toda a escola 

fique igualmente renovada. A partir de abril inciou-se a 3ª fase de intervenção, que incluiu o 

pavilhão desportivo e os espaços exteriores. 

      

   

 

EB1 + JI Nº 36 

No dia 22 de maio a Junta de Freguesia de Olivais, a Câmara Municipal de Lisboa, o 

Agrupamento de Escolas Piscinas Olivais e a Associação de Pais fizeram uma visita à obra 

onde puderam observar o seu bom andamento. A requalificação da Escola Básica Nº36 foi 

uma intervenção de fundo, já terminada, o que  permitiu que as crianças iniciassem o ano 

letivo 2020/2021, em setembro, na nova escola. 
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Ação de l impeza e desinfeção do espaço escolar  

Antes de iniciarmos o período de férias procedemos a uma limpeza e desinfeção do espaço 

escola (Escola Sarah Afonso) com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo. 

                       

 

 

 

 

 

 

Formações  

A Junta de Freguesia aposta cada vez mais nas ações de formação. 

 

•  Ação  de formação para os colaboradores AAAF e Refeitórios  

Decorreu no dia 28 e 29 de maio, a ação de 

formação sobre a utilização de equipamentos de 

proteção individual e divulgação do guia orientador 

dos/as colaboradores/as das Atividades de 

Animação e Apoio à Família e Refeitórios para o 

período de 1 a 26 de junho de 2020. 

As ações aconteceram nos seguintes dias e 

horários na escola Sarah Afonso: 

28 de maio: 10h – EB1/JI Arco-Íris; 11h - EB1/JI Adriano Correia de Oliveira. 
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29 de maio: 10h - EB1/JI Nº36; 11h- EB1/JI Alice Vieira; 14h - EB1/JI Paulino Montez; 15h - 

EB1/JI Santa Maria dos Olivais; 16h - EB1/JI Sarah Afonso; 17h- Refeitórios. 

                   

• Formação de Segurança e Proteção no âmbito da COVID19  

No início do mês de setembro decorreu uma ação 

de formação dirigida a todos os colaboradores 

AAAF/CAF, colaboradores AEC, Assistentes 

Operacionais de JI, 1º ciclo e 2º ciclo. O âmbito da 

ação de formação incidiu sobre o tema COVID 19, 

nomeadamente na utilização de equipamentos de 

proteção individual e medidas de segurança aplicar 

no regresso às aulas. Esta ação foi promovida pela 

Proteção Civil dos Olivais, com o apoio da Associação Humanitária de Busca e Salvamento 

Internacional.  

• Formação alimentação por sonda. 

Na Escola EB1/JI Paulino Montez, ocorreu uma 

formação relativa à alimentação por sonda. Esta 

formação foi ministrada pelas enfermeiras do 

centro de saúde. A formação teve a participação 

das Assistentes Operacionais da Unidade de 

Apoio à Multideficiência das Assistentes 

operacionais de Jardim de Infância e de algumas 

colaboradoras do refeitório da escola. Esta 

formação decorreu com o objetivo de garantir que 

quem acompanha crianças com este tipo necessidades associadas a diversas patologias se 

encontra capaz de administrar a alimentação por sonda. 
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• Ação de formação para início de funções 

A casa da cultura recebeu a ação de formação para as 

colaboradoras de apoio operacional que vieram 

substituir as 3 assistentes operacionais que entraram em 

mobilidade, e para as monitoras AAAF/CAF que 

iniciaram funções. Esta ação incidiu sobre o tema 

COVID 19, nomeadamente na utilização de 

equipamentos de proteção individual e medidas de segurança a aplicar no regresso às aulas. 

                          

• Curso de Desenvolvimento de Atividades de Animação e Ocupação de Tempos 

Livres 

Decorreu entre 21 de setembro e 30 de outubro a ação de formação de desenvolvimento de 

atividades de animação e ocupação de tempos livres, ministrada pela empresa Ph+ destinada 

a todos os coordenadores e monitores AAAF/CAF. Contou com a presença assídua de 56 

formandos. Esta formação teve a duração de 50 horas e dividiu-se em cinco módulos, 

centralizados em: trabalho em equipa, desenvolvimento infantil e juvenil, atividades de 

animação com crianças e jovens, estudo de casos e gestão de projetos.  

         

4.2 - Desporto e Juventude 

 

Atividades Desportivas 

                                                          Caminhadas 

O Projeto ‘Caminhadas’ que pretende fomentar um estilo de 

vida mais saudável e enriquecer o conhecimento e a 

experimentação de locais e trilhos, é uma realidade de 

sucesso na Junta de Freguesia de Olivais, verificando-se uma 

crescente adesão a esta atividade lúdica por parte da 

população. 

O calendário das caminhadas de 2020 iniciou com a 

Caminhada “Trilhos da Serra de Santo António”, a 7 de março, 

com 73 participantes. Nesta 1ª e única Caminhada do ano, 

devido à pandemia de COVID-19, obtivemos 103 inscrições 
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para 75 vagas disponíveis, o que demonstrou uma grande adesão por parte da população. 

O trabalho de planeamento, implementação e consolidação de um conjunto de alterações nas 

Normas de Participação, método e processo de inscrição, assim como na forma de 

pagamento, apresentou-se bastante eficaz e facilitador do trabalho. 

 

Olivais By Night  

O “Olivais By Night” é um projeto inovador da Junta de Freguesia de Olivais que decorre desde 

2015. 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. 

Tendo em conta que caminhar é o desporto mais indicado para a maioria das pessoas, 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. 

O “Olivais By Night” centra-se em três pontos de encontro: 

• Junta de Freguesia de Olivais; 

• Rua Capitão Tenente Oliveira e Carmo (junto ao Nico Grilo); 

• Biblioteca de Olivais. 

A participação nas caminhadas é livre e gratuita e tem lugar de segunda a sexta-feira, das 

21h às 22h, com hora de encontro às 2h45. 

 

Plogging de Carnaval  

No dia 24 de fevereiro, entre as 15h e as 17h, 

realizou-se uma atividade para funcionários e 

colaboradores da Junta de Freguesia de 

Olivais. A atividade “Plogging de Carnaval” 

teve o objetivo de fomentar a prática da 

atividade física no seio da instituição e a 

preservação do meio ambiente na freguesia. 

A palavra “Plogging” surgiu a partir das 

palavras em inglês jogging (corrida) e plockaupp (apanhar) em sueco e combina a atividade 
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física com a recolha de lixo durante o trajeto, sendo que para tornar a atividade inclusiva para 

todos, foi feita a caminhar. 

 

Olisipíadas –  6ª edição 

 

Os Jogos da Cidade regressaram nesta 6ª edição, recuperando uma antiga e valiosa tradição 

desportiva da cidade de Lisboa. Este é um evento de grande magnitude promovido com a 

coorganização da Câmara Municipal de Lisboa e das 24 Juntas de Freguesia. A Junta de 

Freguesia de Olivais é um parceiro desde o primeiro momento e quis contribuir ativamente 

para o sucesso da iniciativa, com particular destaque para a primeira fase da competição, 

onde tem totais funções de responsabilidade. 

Existiram 13 modalidades em competição: andebol, atletismo, basquetebol, ciclismo, futebol, 

ginástica, judo, natação, rugby, xadrez, ténis de mesa, voleibol e karaté e 2 modalidades 

adaptadas a pessoas com deficiência: Boccia e Goalball, assim como a experimentação de 

várias outras modalidades, inseridas num programa de jogos a realizar localmente, de acordo 

a organização dos agrupamentos de freguesia. 

Estava previsto que, numa primeira fase, de janeiro a maio, fosse efetuado o trabalho de 

organização, inscrições de equipas e atletas, organização das Fases Locais e Fases de 

Escola. De acordo com os regulamentos das várias provas, seriam apuradas as equipas ou 

participantes individuais que iriam representar cada Freguesia na Fase Final. As provas de 

apuramento seriam disputadas ao nível das freguesias, utilizando as infraestruturas 

desportivas disponíveis. Devido à pandemia de COVID-19 e às medidas de contingência 

implementadas, as provas desportivas decorreram apenas até aos dias de 7 e 8 de março, 

ficando as Olisipíadas suspensas a partir dessa data. 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, destas com as federações dos vários desportos, com 

as escolas e os clubes. 
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Objetivos: 

- Desenvolver hábitos de vida saudável associados à prática desportiva; 

- Desenvolver valores educativos e de cidadania, estimulando o sentido de pertença 

às freguesias, no quadro da recente reforma administrativa. 

 

Podem participar nas Olisipíadas crianças e jovens que cumpram pelo menos uma das 

seguintes condições: 

- Tenham, ou venham a ter durante o ano civil de realização das Olisipíadas, idades 

compreendidas entre os 5 (cinco) e os 14 (catorze) anos; 

- Residam no concelho de Lisboa; 

- Frequentem um estabelecimento de ensino no concelho de Lisboa; 

- Frequentem um clube desportivo no concelho de Lisboa; 

- Possuam outro fator de relação com a freguesia. 

 

Nesta edição, foi organizado um projeto sénior, com o objetivo de promover a organização de 

atividades integradas nas Olisipíadas para a população com 55 anos ou mais, as “Olisipíadas 

+55”. Este projeto contou com modalidades como Dança, Xadrez, Damas, Hidroginástica, 

Petanca, Walking Football, Boccia e Ioga. 

 

Projeto +55 

Este é um programa regular de atividade física e saúde, que incentiva a adoção de um estilo 

de vida ativo e saudável. É orientado por profissionais de desporto, saúde e nutrição. O público 

alvo são os residentes em Lisboa, a partir dos 55 anos de idade. 

Na freguesia de Olivais estruturámos parcerias com as associações “European Association of 

Young Educators” e “Health Citizens”, tendo em vista a realização de atividades de ginástica 

de manutenção e Xadrez. No período anterior à pandemia estavam já a ser dadas aulas de 

Ginástica pela “Health Citizens”, num espaço na escola Adriano Correia de Oliveira, cedido 

pela JF Olivais. Aquando do desconfinamento progressivo, no início do Verão, a parceria foi 

desenvolvida no sentido da realização das atividades em espaços ao ar livre, na freguesia, 

cumprindo as diretrizes da DGS. 
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Ginástica de Manutenção e Caminhadas pela Freguesia  

Estes últimos tempos têm sido adversos e o foco tem estado no combate à pandemia da 

COVID-19, com o objetivo de fornecer apoio a todos aqueles que necessitem do mesmo, sem 

descurar uma constante adaptação a esta nova realidade, sempre com pensamento positivo 

no futuro. No contexto de desconfinamento e gradual retorno de muitas pessoas ao exterior 

das suas casas, assim como à prática de atividade física, foram dinamizadas pelo serviço de 

Desporto aulas de Ginástica de Manutenção e Caminhadas para toda população da freguesia 

de Olivais, seguindo as diretrizes da DGS.  

A calendarização foi a seguinte: 

- Caminhadas às 2as feiras, com início e término junto à entrada da Quinta Pedagógica dos 

Olivais e às 3as feiras, com início e término junto ao Mercado Sul da Encarnação (em frente 

à Junta de Freguesia dos Olivais), das 10h às 11h. Esta atividade teve início nos dias 13 e 14 

de julho, respetivamente, finalizando nos dias 28 e 29 de setembro. 

- Ginástica de manutenção às 4as feiras, no 

jardim da Alameda da Encarnação e às 5as 

feiras, no parque Vale do Silêncio, das 10h às 

11h. Esta atividade teve início nos dias 15 e 16 de 

julho, respetivamente, finalizando nos dias 23 e 

24 de setembro. 

Paralelamente às atividades mencionadas, 

decorreram atividades de Ginástica de 

manutenção ao final da tarde, no parque Vale do 

Silêncio. Esta atividade surgiu fruto de uma 

parceria com as associações “Health Citizens” e 

“European Association of Young Educators”, que 

asseguraram os técnicos e os seguros para a 

prática das suas atividades. As aulas de 

Ginástica tiveram lugar durante a semana, e 

iniciaram no dia 30 de junho, nos seguintes dias 

e horários: 3ª feira das 17h às18h e das 18h às 19h;  5ª feira das 17h às18h e 18h às 19h 

O limite máximo de participantes em todas as atividades foi de 10 pessoas.  

O total de participações neste projeto foi de 124 presenças, 32 homens e 92 mulheres. 
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Caminhadas –  utentes Centro de Dia dos Olivais  

O projeto de caminhadas para os utentes do Centro de Dia dos Olivais surgiu na sequência 

do encerramento prolongado do Centro de Dia dos Olivais devido à pandemia e foi organizado 

e executado numa parceria entre o Pelouro do Desporto e da Intervenção Social.  

Em virtude dos nossos seniores terem passado por um período de confinamento extremo e 

existir receio do regresso à normalidade, os serviços técnicos entenderam, na altura do 

planeamento projeto, existir uma necessidade e estarem reunidas as condições para 

promover pequenas caminhadas com grupos limitados de sete utentes por saída. 

Assim, durante os dias 21 de setembro e 15 de outubro, os nossos seniores tiveram a 

oportunidade de realizar alguns passeios pela cidade de Lisboa e arredores, promovendo o 

bem-estar físico e social, assim como o contacto com o meio urbano, jardins, parques e 

também a cultura das ruas e bairros visitados. Devido ao regresso do estado de calamidade, 

no dia 15 de outubro, as atividades ficaram suspensas por tempo indeterminado. 

O Serviço de Desporto encontrava-se em contactos com a Cinemateca Portuguesa, para 

inquirir sobre a realização de sessões de cinema sénior e visitas às instalações e museu. 

Estava também a ser avaliada a possibilidade de entrada dos utentes noutros museus, a 

realização de palestras na área da Proteção Civil e idas ao quartel dos Bombeiros/Escola do 

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como à esquadra da PSP, nos 

mesmos moldes e estrutura da organização das caminhadas  

Foram realizadas no total  17 Caminhadas sénior, com 91 participações, abrangendo 20 

utentes do Centro de Dia.  

 

S. Silvestre Olivais –  Edição Virtual  

No presente ano, devido aos constrangimentos da pandemia de COVID-19, foi organizada 

uma edição virtual, pela Junta de Freguesia de Olivais, com o apoio do GO fit e organização 

técnica da Werun. 
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Os participantes tinham de realizar 

a atividade entre os dias 26 e 27 de 

dezembro, sendo o percurso 

definido por cada atleta, cumprindo 

todas as normas impostas pela 

DGS. Foi solicitado a todos os 

atletas que tentassem encontrar 

um percurso justo, de preferência 

circular e com a menor altimetria possível. 

Esta edição teve como objetivo dar uma motivação extra e promover um estilo de vida 

saudável e ativo. A prova realiza-se anualmente e tem como principal objetivo promover o 

desporto, em particular o atletismo, junto dos moradores da nossa Freguesia e de toda a 

cidade de Lisboa, sendo este o mais antigo e tradicional evento (dentro da modalidade) 

realizado na capital. 

A S. Silvestre Olivais costuma atrair largas centenas de pessoas, entre atletas nacionais e 

internacionais, populares e ainda figuras públicas como músicos, jornalistas, árbitros e atletas 

de outras modalidades que têm participado nas diversas edições desta corrida. 

 

Teletrabalho e apoio a outros serviços | COVID-19  

A atividade física e a sua prática sofreram com o aparecimento da pandemia, fechando as 

portas de muitos clubes e ginásios, tendo os mesmos de se reinventar na promoção e 

realização de atividades/aulas/treinos, assim como os próprios utilizadores começaram a 

utilizar as suas casas como local preferencial para a referida prática. Sabemos da importância 

e benefícios da atividade física na sociedade e numa altura de isolamento e incentivo à 

permanência da população nas suas casas (potenciando o sedentarismo), esta assumiu ainda 

uma maior dimensão. 

Durante o 1.º confinamento, o serviço de Desporto contactou os clubes e ginásios da 

freguesia, com o intuito de os divulgar, assim como as respetivas modalidades, através de 

publicações de conteúdos que nos fizessem chegar, nos meios de comunicação da JF Olivais. 

Paralelamente à sua promoção e de aulas online, vídeos e sugestões de exercícios, a 

população da freguesia teria uma oferta variada de prática desportiva. 

 

O serviço de Desporto apoiou ainda outros serviços da divisão em que se insere e integrou 

equipas multidisciplinares, nomeadamente nos seguintes projetos: 

- Apoio ao serviço de Educação, no lançamento de dados na plataforma SIGA; 
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- Serviços vários no Banco Alimentar da Junta de Freguesia de Olivais, incluindo elaboração 

de sacos, entregas, deslocações para recolher alimentos; 

- Participação na campanha de Vacinação da Gripe, recebendo contactos telefónicos, de 

pessoas com 65 anos ou mais, que pretendiam inscrever-se nesta campanha. Foram 

identificadas algumas pessoas, que devido à fraca mobilidade, não tinham possibilidade de 

sair de casa, ficando inscritos para a vacinação ao domicílio. Estabelecemos também 

contactos posteriormente para realizar o agendamento das respetivas vacinações.  

-Apoio e integração em equipas da divisão com atividades e ações dirigidas e focadas em dar 

resposta  a situações de emergência social (entregas domiciliárias, apoio nas linhas 

telefónicas de triagem).   

 

Serviço de Emprego e Formação  

O Serviço de Emprego e Formação, com novas instalações na Rua Costa Malheiro Loja A1 e 

A2, representa um ponto forte de ligação entre a 

Autarquia e as entidades empregadoras, 

facilitando um contacto privilegiado com as 

pessoas que procuram novas oportunidades de 

emprego e formação. Este serviço inclui a Linha 

de Apoio à Empregabilidade ( constituída no 

âmbito das medidas de mitigação dos impactos 

da pandemia da comunidade), o Gabinete de 

Inserção Profissional e outros programas/projetos na área da empregabilidade. 

 

Gabinete de Inserção Profissional 

Gabinete promovido pela Junta de Freguesia de Olivais (JFO) através do protocolo com o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), tem como objetivo prestar apoio, num 

conceito de maior proximidade territorial, a pessoas em situação de desemprego, com vista à 

inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Em estreita relação com o Serviço de 

Emprego das Picoas, o GIP desenvolve as seguintes atividades: 

• Acompanhamento personalizado das pessoas desempregadas em fase de inserção 

ou reinserção profissional; 

• Divulgação de ofertas de emprego, formação e ou ofertas de qualificação e colocação 

de desempregados nas ofertas disponíveis e adequadas; 
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• Divulgação e encaminhamento para medidas de apoio ao emprego, qualificação e 

empreendedorismo; 

• Divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na 

formação profissional no espaço europeu. 

Durante o ano 2020 e considerando o ano atípico face à pandemia, a procura pelo Gabinete 

aumentou comparativamente a anos anteriores. No quadro seguinte sintetiza-se a procura 

pelo gabinete em diferentes assuntos: 

 

Assunto 

Nº de pessoas 

atendidas 

 

Nº total de 

pessoas 

atendidas F M 

Esclarecimentos sobre emprego e formação  5 13 18 

Elaboração currículos 14 6 20 

Inscrição Centro Emprego online 8 3 11 

Total  27 22 49 

 

Formações 

Foram desenvolvidos contactos com o serviço de planeamento de formação do IEFP, no 

sentido de se desenvolverem cursos de Formação Profissional Subsidiados, que serão 

realizados na Freguesia, designadamente nas instalações do Espaço Comunitário Bensaúde. 

Neste sentido está a ser prepara a segunda ação de formação, ECA – Aperfeiçoamento de 

escrita e cálculo, para pessoas desempregadas com escolaridade inferior ao 4º ano.  

RedEmprega Lx Oriental 

A RedEmprega Lx Oriental é uma Rede para a 

Empregabilidade constituída por um conjunto de 

organizações do sector público, social e privado com ou sem 

fins lucrativos, nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, Junta de Freguesia de Marvila, Olivais e Parque 

das Nações e respetivas associações locais que partilham as mesmas preocupações face 

aos desafios da empregabilidade e da inclusão socioeconómica num dado território. 

A Rede assenta no trabalho colaborativo, numa abordagem integrada multidisciplinar entre 

parceiros, que unem esforços para tornar a sua ação mais abrangente e eficaz no acesso a 

RPC2020 – Página 561 de 639



oportunidades de emprego, na promoção do empreendedorismo, na relação com os 

empresários e associações empresariais/comerciais e no reforço de competências de 

empregabilidade da população, dos técnicos que trabalham as questões da empregabilidade 

e do reforço e capacitação dos empresários.  

Durante o ano 2020 a rede reuniu-se para analisar os seguintes temas: 

➢ Construir uma identidade própria da RedEmprega Lx Oriental, investindo na relação 

com o tecido empresarial com o objetivo de criar um evento com uma identidade 

própria TallK Online por setores de atividade; 

➢ Atualização Diagnóstico; 

➢ Preparação de webinares. 

 

4.3 - Espaço Comunitário Bensaúde 

Espaço de intervenção integrada, sob a gestão da Junta de Freguesia de Olivais com equipas 

multidisciplinares, que tem em vista encontrar e centrar as respostas para os problemas 

sociais da população residente no Bairro Alfredo Bensaúde e ainda 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. 

 

Atendimentos Presenciais e Acompanhamento  

No ano 2020 a população residente no Bairro Alfredo Bensaúde procurou os serviços de 

atendimento do Espaço Comunitário Bensaúde sintetizados no seguinte quadro: 

 
Assunto 

Atendimentos 

Presenciais/Encaminhamentos 
 

 Género  
Total 

 M F 

 Apoio Escolar 0 0 0 

 Assuntos Fiscais 8 21 29 

 Segurança Social 7 29 36 

 Encaminhamentos p/ Serviço Emprego e Formação  12 7 19 

 Totais 27 57 84 
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O serviço de atendimento do Espaço Comunitário continuou a ser procurado maioritariamente 

pelas mulheres residentes do Bairro, no sentido de obterem apoio no acesso à internet, 

nomeadamente ao portal da segurança social direta para verificação da situação contributiva, 

rendimento social de inserção, situação do abono de família e subsídio parental.  

 

Grupo Comunitário Bairro Alfredo Bensaúde 

O principal propósito do Grupo Comunitário é encontrar, por via de uma intervenção conjunta 

e em rede, respostas para as problemáticas vivenciadas por todas as entidades que 

desenvolvem trabalho para/ou junto da comunidade residente no Bairro Alfredo Bensaúde. 

Durante o ano 2020 realizaram-se 10 reuniões mensais com o Grupo Comunitário do Bairro 

Alfredo Bensaúde, 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. 

O grupo é composto por um conjunto de entidades/instituições que intervêm direta e 

indiretamente no Bairro Alfredo Bensaúde: ASMSF - Associação Mulheres Sem Fronteiras; 

ARPI - Associação Reformados e Pensionistas de Invalidez; AJP - Associação Jorge Pina; 

CML- Divisão de Higiene Urbana; EB1 Santa Maria dos Olivais; IAC – Instituto de Apoio à 

Criança; JFO – Junta de Freguesia de Olivais; PSP – Polícia de Segurança Pública; Obra 

Nacional da Pastoral dos Ciganos; SCML – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

coordenado pela GEBALIS. 

Ao longo do ano foram abordados diversos assuntos que dizem respeito ao Bairro Alfredo 

Bensaúde, especialmente durante a fase declarada do estado de emergência: 

• Avaliação das estratégias de intervenção local devido a covid-19; 

• Integração de nova Parceria Cooperativa Mil Acessos – apresentação do projeto BIP ZIP 

“Construir acessos sem restrições” 

• Avaliação da proposta de governança local partilhada e participativa para a Cidade de 

Lisboa; 

• Organização da ação de sensibilização “Dê aos seus monos o destino certo” 
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 Policiamento Comunitário no Bairro Alfredo Bensaúde - Polícia Municipal de Lisboa 

Tendo em vista restabelecer a confiança da 

população local nas instituições de segurança 

e aumentar os índices de segurança no 

território, constitui-se o grupo de segurança do 

Bairro Alfredo Bensaúde, inicialmente com a 

integração das entidades locais, 

posteriormente com a integração da SCML, 

Escola Santa Maria de Olivais e moradores/as. Mensalmente o grupo reúne com a Polícia 

Municipal para delinear um plano de intervenção que contribua para o desenvolvimento dos 

níveis de cidadania e promoção da segurança. Esta aproximação entre a Polícia Municipal, 

os residentes e as instituições pretende ainda abordar temáticas que visam contribuir para a 

manutenção da tranquilidade e bem-estar no Bairro, bem como na identificação e procura de 

resolução conjunta de problemas de segurança a nível local.  

Durante o ano 2020 realizaram-se 9 reuniões do Grupo de segurança, por ser um ano atípico 

foi bastante importante o envolvimento do policiamento comunitário durante a fase de 

Intervenção local no Estado de Emergência, na qual foram prestados os seguintes apoios: 

✓ Apoio na distribuição de Banco Alimentar e Kit Social; 

✓ Entregas da alimentação ao domicílio às famílias confinadas devido a Covid-19; 

✓ Acompanhamento da limpeza e desinfeção do Território Bensaúde, em articulação 

com o Departamento Ambiente Urbano da JFO e CML. 

✓ Diálogo com os moradores no sentido de sinalizar os carros abandonados na via 

pública, para posterior remoção; 

 

Projeto BIP ZIP Somos Tod@s Bensaúde 

Projeto em vigor desde setembro de 2017, promovido 

pela JFO e a AJP − Associação Jorge Pina, 

financiado pelo Programa BIP/ZIP Parcerias Locais 

da Câmara Municipal de Lisboa. Somos Tod@s 

Bensaúde pretende promover a participação ativa de 

pessoas e grupos por forma a levar a comunidade do 

bairro a recentrar-se em si mesma e nas suas 

capacidades, despertando para novas 

oportunidades, através do desenvolvimento de atividades desportivas, culturais e tradicionais 
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que favorecem o convívio comunitário, a consequente coesão social e territorial, o sentimento 

de pertença e coresponsabilidade com o património comum e a mudança para melhorar a 

imagem do bairro.  

Esteve em fase de sustentabilidade até setembro de 2020 e centrou-se durante o ano nas 

ações de sensibilização sobre o uso da máscara; o reaproveitamento dos alimentos a partir 

do cabaz alimentar e sensibilização sobre a importância de manter os patamares limpos. 

 

Community Champions League  

A Academia, constituída por 13 crianças, 

residentes no Bairro Alfredo Bensaúde 

associou-se ao projeto “Community 

Champions League” promovido pela 

Fundação Benfica e Gebalis. Este projeto 

do qual a JFOlivais é Promotora Local, visa 

promover a inclusão social e igualdade no 

desporto para todos, assim como fomentar 

e incentivar o cumprimento de regras de 

Fair Play, espírito de equipa, conduta ética. “Community Champions League” pretende 

também incentivar a participação comunitária, através da dinamização de atividades 

organizadas pela comunidade que visem fortalecer os laços de vizinhança nos diferentes 

bairros de Lisboa. 

 

Evento Coopetir –  Estádio Sport Lisboa e Benfica  

No dia 8 de março de 2020, a Academia Bensaúde juntou-se à equipa C. Juniores P. N.  da 

Junta de Freguesia do Parque das Nações para disputar o torneio amigável com a Escola de 

Formação do Benfica. Uma tarde que contou a participação de 11 jogadores residentes no 

Bairro Alfredo Bensaúde. 

 

Parceria Local 

É composta por diferentes instituições e organizações que intervêm (in)diretamente no Bairro 

Bensaúde com objetivos de partilha de recursos e informação, trabalho em rede e organização 

de eventos conjuntos. Com a sua ação, as organizações pretendem contribuir de forma ativa 
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e decisiva para a melhoria da qualidade de vida do bairro em diversas áreas, como a cultura, 

educação, justiça, cidadania ativa, apoio à população mais vulnerável, segurança, ambiente 

e vida comunitária. Através de uma relação próxima com a população do Bairro Bensaúde e 

a parceria local, pretende-se um maior envolvimento dos residentes na vida do bairro e 

promover a cidadania ativa e participativa no Território Bensaúde. 

 

Associação Mulheres Sem Fronteiras  

A intervir no Bairro Alfredo Bensaúde desde 

2017, prioriza a intervenção com crianças, 

raparigas jovens e mulheres, com enfoque na 

sua capacitação quer através de expressões 

artísticas e corporais ou atividades de ensino 

informal de português, literacia financeira, 

mediática. Desde setembro de 2019, têm em 

execução o BIP ZIP “Bensaúde vai à escola” 

que visa “Promover a inclusão social de moradoras/es do Bairro Alfredo Bensaúde, em especial 

crianças e jovens do Bairro Alfredo Bensaúde; reduzir o absentismo escolar e a violência durante os 

momentos de lazer na escola; combate à infoexclusão da população do Bairro Alfredo Bensaúde; 

promover do acesso da população a processos de RVCC Escolar ou Profissional”. 

Intervenção local durante a pandemia: 

✓ Sinalização de famílias para Banco Alimentar e Kit Social; 

✓ Acompanhamento da entrega de kit social e banco alimentar; 

✓ Apoio às famílias nas inscrições / renovações de matrículas no agrupamento das Piscinas 

e agrupamento da Portela; bem como ação social escolar, em articulação com o IAC. 

✓ Apoio ao agrupamento na obtenção e devolução dos computadores e apoio a alunas/os na 

sua utilização. 

✓ Início do acompanhamento das 13 famílias que estavam no Bensaúde em ocupação 

abusiva, em articulação com o Prof. Roque Amaro (ISCTE) e Pastoral dos Ciganos, com vista 

ao início do projeto «Mudar de Vida».  

✓ Resolução de questões ligadas a prestações sociais, contacto com centro de saúde, 

farmácias, análises, hospitais, IRS, tribunais, obtenção de senhas, envios de documentos, 

✓ Participação de contextos de violência doméstica; 

✓ Articulação entre os docentes aluna/os e famílias;  

✓ Entregas dos materiais escolares às crianças; 
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✓ Apoio a 8 alunas/os que receberam computadores por parte do Agrupamento de escolas 

da Portela, na iniciação de utilização de computador, plataformas de acesso às aulas, motores 

de busca, criação de contas de e-mail, segurança na internet;  

✓ Criação de Página de Facebook FB com laboratórios criativos para crianças; 

✓ Acompanhamento da entrega de almoços e kit social disponibilizados na Escola Paulino 

Montez; 

 

Instituto de Apoio à Criança  

A intervir no Bairro Alfredo Bensaúde desde 2013, desenvolve atividades que visam contribuir 

para o desenvolvimento integral da criança, na defesa e promoção dos seus direitos, sendo a 

criança encarada na sua globalidade como sujeito de direitos na família, na escola, na saúde, 

na segurança social ou nos seus tempos livres.  

Intervenção local durante a pandemia: 

✓ Sinalização de famílias para Banco Alimentar e Kit Social; 

✓ Acompanhamento da entrega de kit social  

✓ Resolução de questões ligadas a prestações sociais, contacto com centro de saúde, 

farmácias, análises, hospitais, IRS, tribunais, obtenção de senhas, envios de documentos; 

✓ Matrículas do jardim de infância e 1º ciclo; 

✓ Entrega de Kits Escolares às crianças de 1º Ciclo residentes no Bairro Alfredo Bensaúde. 

Estes Kits contêm materiais com atividades pedagógicas para as crianças fazerem durante 

as férias e manterem a ligação à escola, investindo no seu sucesso escolar. Esta ação teve 

o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. 

✓ Atendimento à comunidade e visitas domiciliárias; 

✓ Carrinha do Aprender: Apoio ao Estudo; 

✓ Animação do recreio na Escola Santa Maria de Olivais; 

✓ 2 sessões sobre os direitos e deveres das crianças; 

✓ 1 reunião do Grupo Interinstitucional de Crianças e Jovens em Risco; 

✓ Criação de uma página de Facebook para fazer o acompanhamento de algumas crianças, 

manter o contacto e partilhar alguma informação pedagógica e lúdica; 

✓ Acompanhamento telefónico às famílias com apoio à realização das matrículas escolares; 

✓ Resolução de questões ligadas a prestações sociais, contacto com centro de saúde, 

farmácias, análises, hospitais, IRS, tribunais, obtenção de senhas, envios de documentos 
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Candidaturas Programa BIP/ZIP 2020  

A JF Olivais em parceria com a Associação Mulheres Sem Fronteiras, candidatou-se ao 

programa da CML- BIP/ZIP Parcerias Locais – com o projeto BenSaúde é Vida. O projeto foi 

aprovado em reunião de câmara a 17 de setembro de 2020 e estará em execução durante 

um ano. BenSaúde é Vida procura solucionar, de forma participada, os principais problemas 

enfrentados pelos residentes - absentismo escolar, sujidade nos lotes e acessos comuns dos 

mesmos, proliferação de resíduos sólidos e monos pelo bairro. Contribui para o aumento da 

literacia digital, recolhe histórias de vida e impacto do Covid 19 na comunidade e inicia a 

celebração do 20º aniversário do bairro, com melhoramentos efetuados no templo de Shiva. 

 

COVID-19 Intervenção Local  

Devido à situação fragilizada de algumas 

famílias, agravada com as ordens de despejo 

ocorridas no Bairro Alfredo Bensaúde a 

intervenção foi sistemática e de articulação 

diária com as instituições locais, 

nomeadamente Junta de Freguesia de Olivais, 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), 

Associação das Mulheres Sem Fronteiras 

(AMUSEF) e Instituto de Apoio à Criança (IAC), no sentido de diagnosticar e encaminhar os 

vários pedidos de ajuda maioritariamente relacionados com o apoio alimentar e de medicação. 

A Junta de Freguesia alocou ao Espaço Comunitário uma equipa de distribuição das refeições 

quentes (Kit Social CML ) e cabaz alimentar ( Banco Alimentar JFO), cuja distribuição contou 

com o apoio do Policiamento Comunitário.  

 

4.4 – Cultura 

A programação cultural dinamizada pela Junta de Freguesia de Olivais, tem por base o papel 

essencial da cultura e das artes na definição não só da identidade e desenvolvimento da 

freguesia enquanto comunidade, como dos seus cidadãos individualmente.  

As iniciativas neste âmbito sustentam-se no entendimento da relevância das dinâmicas 

sociais, parcerias e trabalho em rede, com especial atenção às forças vivas da freguesia, 

sejam elas associações, coletividades ou outras entidades do foro cultural e recreativo.  
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É preocupação essencial responder às necessidades de vários públicos, compreendendo 

diferentes faixas etárias e interesses.  Numa lógica de democratização da cultura, promove-

se o acesso a iniciativas de qualidade a todos os interessados, não descurando a importância 

da criação de estratégias de comunicação e criação de públicos. Nesse sentido procura-se 

implementar uma programação sólida, coerente e abrangente, que estimule a produção 

cultural e artística seja ao nível das artes nucleares, visuais e performativas, seja no domínio 

das indústrias criativas. 

A atividade do Pelouro da Cultura desenvolve-se através da programação da Biblioteca e da 

Casa da Cultura, complementada com eventos diversos que decorrem no espaço público ou 

em espaços de coletividades/associações da freguesia. 

  

Teletrabalho e apoio a outros serviços | COVID -19  

Em 2020, devido à pandemia de COVID-19 e às consequentes medidas de contingência 

aplicadas, houve uma adaptação dos serviços e uma redução quase total das atividades 

dinamizadas.  A partir de dia 17 de março foram encerrados ao público os equipamentos 

culturais (Casa da Cultura e Biblioteca dos Olivais) e suspensos todos os eventos culturais. 

Toda a programação prevista para os seguintes meses foi cancelada ou adiada para data a 

definir. Os serviços adaptaram-se e foram dando continuidade aos projetos e tarefas no 

âmbito dos serviços da cultura, mas também integraram equipas multidisciplinares da DASEC 

em projetos de intervenção social no âmbito do combate à pandemia e às suas consequências   

( sobretudo ao nível do banco alimentar da JFO e dos telefonemas de acompanhamento a 

idosos).  

 

Casa da Cultura 

 

A Casa da Cultura dos Olivais procura afirmar-se como um espaço dedicado exclusivamente 

à cultura, nas suas mais diversas áreas, tendo como objetivo estimular a criação e a fruição 
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de bens e serviços culturais, contribuindo para uma maior oferta e procura ao nível cultural, 

tanto em termos quantitativos como qualitativos. É um espaço que se pretende aberto e 

acessível a todos, com uma programação que procura corresponder às necessidades de 

vários públicos e em variados domínios artísticos e culturais. Algumas das atividades com 

maior frequência são as exposições de arte, os workshops (tanto para o público infantil como 

adulto) em variadas áreas da cultura e da arte, as apresentações e lançamentos de livros, as 

conferências e as performances musicais e teatrais. A definição da programação deste 

espaço assenta também na procura constante de parcerias com outras entidades e numa 

crescente interação com outros pelouros desta autarquia.    

Devido à pandemia e às necessárias medidas de prevenção e proteção, a Casa da Cultura 

está encerrada ao público de meados de março. Além do apoio a projetos transversais à 

divisão, o serviço trabalhou ao longo do ano na elaboração de planos de reabertura, na 

atualização de bases de dados e arquivos e no desenvolveu de outras tarefas contínuas; 

como a pesquisa, elaboração, receção e análise de propostas de atividades e projetos, para 

integração em futuras programações culturais a implementar, em regime presencial ou online.  

 

Atividades  

 

Até 17 MAR | O Sótão – Partilha e Reutilização de objetos 

Projeto comunitário de economia circular  e caráter não lucrativo, que tem na Casa da Cultura 

uma vitrine com diversos objetos doados, disponíveis para recolha por quem deles necessitar. 

Para colocar objetos disponíveis para recolha deverá ser contatada a gestão do projeto, 

através de sotaosotao@yahoo.com. Pelo mesmo meio, qualquer interessado poderá solicitar 

também informações sobre os restantes objetos doados disponíveis. Está disponível um site 

e uma  newsletter trimestral, estando o projeto suspenso desde 17 de março.  
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4 JAN e 11 JAN 17H | Encontros Inter-Religiosos  

O evento, de entrada livre, teve como objetivo promover o diálogo entre religiões e 

comunidades, dando a conhecer diferentes práticas religiosas com expressividade na 

Freguesia de Olivais. Pretendemos dar um destaque especial ao papel dos jovens, tanto ao 

nível do seu relacionamento com a religião, como com a comunidade em que se inserem.   

O programa de dia 4, contou com uma Conferência sobre Religião Hindu – com a antropóloga 

Rita Ávila Cachado, e a Religião Bahá’í – com José Jorge, Gabriel Matos e Daniela Chahnazi. 

Terminou com uma apresentação de gastronomia indiana e trajes tradicionais com Bina 

Achoca e com canções interpretadas por membros da comunidade bahá’í.  

O programa de dia 11, contou com uma Conferência sobre Religião Católica – com o Padre 

Tiago Esteves, vigário paroquial de Sta. Mª dos Olivais e N.S. da Conceição de Olivais Sul e 

a Religião Evangélica – com Tiago Alves, de A Casa da Cidade. Terminou com a atuação do 

grupo de Louvor de A Casa da Cidade.  

 

18 JAN – 4 FEV | Exposição Caminhos, de José Manuel Ferreira  

Exposição de aguarelas, produzidas pelo artista nos últmos anos, com temas entre a 

paisagem urbanística e rural, com destaque para o mar e as artes da pesca enquanto 

inspiração. Na inauguração, foi elaborada uma obra coletiva com três artistas convidados, que 

esteve disponível para venda, com valor a reverter para a Casa de Acolhimento Mão Amiga. 

Entrada livre, no horário habitual do equipamento.  

 

25  JAN  16 H |  Apresentação do Livro Acordo Maldito de Susana Dias  

Segundo livro da autora e o seu primeiro romance, editado pela Gato Bravo. Conta a história 

de uma lisboeta de trinta anos, “que perambula pela cidade atrás de sonhos e idealizações, 

de escapes e amizades.…esta história centra-se na luta de uma mulher que amou de uma 

forma doentia, na luta para controlar os seus sentimentos e a sua perdição.” referiu a autora.  

 

8 – 28 FEV | Exposição Até ao céu de Florbela Oliveira  

Uma seleção de fotografias de natureza, captadas em Coimbra, nos parques da cidade e à 

beira do Mondego, nos últimos 9 anos do projeto “Bom Dia”.  Este projeto, dinamizado pela 

artista, consiste na partilha diária de uma fotografia, primeiro por email para um grupo de 
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amigos e colegas e depois numa página de Facebook. Entrada livre,  no horário habitual do 

equipamento. 

 

15 FEV 16H | Workshop Modelagem de balões, com Mr.Baloon  

Oficina criativa, de participação gratuita mediante inscrição, destinada ao publico infantil e 

familiar. Dinamizada pelo artista Mr. Baloon, decorreu no âmbito de uma parceria com a 

Associação Portuguesa de Ilusionismo, sediada na freguesia.  

 

22 FEV 16H | Concerto de pecurssão de César Burago  

Foram apresentações em forma de concerto, dois trabalhos de percussão, já estreados ao 

vivo, o ponto de partida deste projeto. O programa contemplou as composiçoes: “O Leviatã”, 

para percussão de metal e “Aldeia : o Despertar”, para percussão de madeira e Turkish Bell. 

A entrada foi livre, sujeita à lotação da sala.  

 

29 FEV  15H-17H | Oficina de Iniciação à pintura a óleo com Carlos Rocha  

Oficina de iniciação à pintura, destinada a adultos, de inscrição gratuita mas obrigatória. Os 

participantes levaram o material básico necessário e uma imagem impressa no tamanho da tela 

para reprodução. O professor Carlos Rocha, da Academia Sénior do Centro Social Paroquial de 

Nossa Senhora da Conceição de Olivais Sul, parceira nesta iniciativa, ensinou diversas técnicas 

base e acompanhou a execução da pintura, numa tela individual por cada aluno.  

 

7 MAR – 17 MAR | Exposição Maresias, gaivotas e pescadores, de Jaime Silva 

Exposição de fotografia, que criou uma ambiência ligada ao mar e à relação do homem com 

as atividades piscatórias, especialemente a Arte Xávega da Caparica, tema que o artista tem 

explorado. Entrada livre,  no horário habitual do equipamento.  

 

Nº de iniciativas  10 

Público / participantes nos eventos      

(por idade e género) 

crianças F 13 | M 11  

jovens  M 1 

adultos F 99 | M 90 

Total: 214 pessoas 

Atendimentos / visitantes - exceto eventos 

(por idade e género) 

adultos F 30 / M 35 

Total: 65 pessoas  
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Cultura fora de portas 

A ação do Pelouro da Cultura, para além da programação e atividade regular dos seus 

equipamentos culturais, a Casa da Cultura e a Biblioteca, contempla vários eventos culturais 

e recreativos noutros espaços da freguesia, organizados ou apoiados pela Junta de Freguesia 

de Olivais.  Em 2020, todos os projetos neste âmbito, exceto o Festival Lisboa Mágica 

(promovido pela CML), foram fruto de parceria com outros pelouros e serviços.  

 

27 NOV - 5 JAN | R. Cidade de Bolama | Feira do Livro – Ler para Ser 

(parceria com pelouro da educação)  

Feira do livro dinamizada pela sistema J / Mbooks, em parceria com a Junta de Freguesia de 

Olivais. Iniciativa que teve como objetivo estimular o contacto da população com a literatura, 

especialmente do público mais jovem.  

 

30 JAN  Museu do Fado  /  27 FEV Museu da RTP  | Passeios Culturais - Cultura sem 

idades  

(parceria com o pelouro da intervenção social) 

Projeto que consiste na dinamização de uma 

visita guiada por mês a um equipamento cultural, 

para um grupo de residentes na freguesia, com 

mais de 65 anos. Este projeto tem como objetivos 

o apoio e incentivo à manutenção de uma vida 

ativa, social e culturalmente, pela população 

idosa. A iniciativa procura promover a 

aprendizagem ao longo da vida, a fruição artística 

e cultural e propiciar momentos de lazer e convívio a este setor da comunidade olivalense. A 

inscrição é gratuita e efetuada na sede da Junta de Freguesia de Olivais.   O transporte foi 

realizado em autocarro da Junta de Freguesia, partindo às 14h da sede e com chegada ao 

mesmo local por volta das 17h. Estava inicialmente previsto ser um programa anual, tendo 

decorrido apenas as duas primeiras sessões, com a visita ao Museu do Fado e ao Museu da 

RTP, devido à suspensão das atividades derivada da pandemia a partir de meados de março. 

 

11 MAR – 4 ABR | Mercado Olivais Sul E  Exposição Água Vai – o saneamento na cidade 

de Lisboa 

(parceria com pelouro da Economia Local e Licenciamento – Serviço Mercados e Feiras) 
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Exposição criada pela Câmara Municipal de Lisboa, em itinerância por várias freguesias da 

cidade.  Permite conhecer a história do saneamento na cidade e alerta para a importância que 

teve na melhoria das condições sanitárias e de qualidade de vida da população, bem como 

para a preservação ambiental do estuário e foz do Tejo.  

Instalada na zona central do mercado Olivais Sul E, de acesso livre, durante o horário do 

equipamento.   

 

26, 29 e 30 AGO | Jardim da Biblioteca dos Olivais | Festival Lisboa Mágica  

A 8º edição do festival Lisboa Mágica, integrado no programa Lisboa na Rua da EGEAC, 

decorreu de 25 a 30 de agosto em diversos locais da cidade. O jardim da Biblioteca dos Olivais 

acolheu sessões de magia no dia 26 de agosto às 18h, no dia 29 às 12h e no dia 30 às 17h. 

Todas as sessões com a participação de diversos artistas e a duração de cerca de 1h. A 

participação foi gratuita, mas a inscrição prévia era obrigatória e a lotação limitada. O 

programa detalhado e a inscrição estiveram disponíveis em www.lisboamagica.pt  

 

Nº de iniciativas  5 

Público / participantes nos eventos                       

(diferenciado por faixa etária e género) 

Passeios Culturais – Cultura sem idades: 

idosos ( + 65 ) F 60 | M 19  

Total: 79 pessoas 

 

 

Outros Projetos conjuntos entre serviços e Pelouros / Serviços  

 

PLIND   - Plano Local para a igualdade e não discriminação  

(parceria com Pelouro da Igualdade e Políticas de Sustentabilidade e outros Pelouros) 

O Plano Local para a Igualdade e Não Discriminação, elaborado pela Junta de Freguesia de 

Olivais, encontrando-se em execução em 2021, nos diversos eixos de ação que o compõem. 

Este conjunto de medidas procura contribuir de forma objetiva para a promoção e 

concretização da igualdade e para a eliminação da discriminação, associada a diversas áreas 

como o género, idade, religião, cultura, diversidade funcional, entre outras.  

Um dos eixos de ação centra-se na cultura, tendo sido definidas uma série de medidas em 

implementação. São exemplos, um diagnóstico da participação cultural por género e faixa 

etária nos equipamentos da Junta de Freguesia e a promoção de atividades culturais e 

artisticas (exposições, oficinas, conferências, mostras bibliográficas, entre outras), integradas 
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na programação cultural promovida pela Junta de Freguesia, que abordem estas questões e 

contribuam para a reflexão e evolução postiva da igualdade e não discriminação.  

 

Biblioteca 

A Biblioteca dos Olivais desenvolve, além da atividade 

corrente, própria da sua natureza, uma programação 

complementar e variada, destinada tanto ao público adulto 

como infantojuvenil, onde consta workshops, apresentações 

de livros, horas do conto, entre outras atividades. Possuí uma 

coleção generalista, mas acolhe um serviço especializado e 

único na rede BLX onde se insere: o serviço de Bedeteca 

(dedicado à Banda Desenhada). A programação da Biblioteca 

procura promover a leitura e a língua portuguesa, com 

abordagens diversas e dinâmicas interdisciplinares. Privilegia também a relação com outras 

instituições, em particular, os estabelecimentos de ensino da nossa freguesia.  

A Biblioteca dos Olivais retomou atividade presencial a 25 de maio, com horário de 

atendimento e equipas reduzidas, apenas com os serviços de devoluções, empréstimos, 

pedido de cartão BLX e pesquisa local no catálogo online.  

 

Atividades  

Após a suspensão das atividades 

devido à pandemia, não foi 

possível retomar a programação 

regular na Biblioteca, que 

normalmente englobava visitas 

de estudo, oficinas e horas do 

conto dinamizadas pelos próprios 

serviços e outros eventos em parceria, com apresentações de livros ou conferências. Desde 

o encerramento em março,  a equipa  foi desenvolvendo trabalho de pesquisa e definição de 

formas alternativas de dinamizar algumas iniciativas, nomeadamente com recurso a 

plataformas digitais. Nesse âmbito, foi dinamizada pelo serviço educativo da biblioteca uma 

Hora do Conto online, via zoom, com uma escola da freguesia (Jardim Escola “O Bosque”) e 

uma Oficina de Natal para a infância, gravada e depois divulgada nas redes sociais da JFO. 

Os habituais Destaques Bibliográficos foram também substituídos por cartazes com 
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sugestões de leitura nas várias áreas, divulgados online e afixados no exterior do 

equipamento. 

 

   
ATIVIDADES 

Nº 
ATIVIDADES 

PARTICIPANTES 

 

Horas do Conto - dinamizadas pela equipa e destinadas ao público 

infantil/ familiar 

 

28           407 

Visitas de autor 1 12 

Visitas guiadas  8 112 

Oficinas - dinamizadas pela equipa e destinadas ao público infantil e 

familiar 

3 
90 

Oficina de escrita criativa – público jovem/adulto 1 29 

Filminhos – filmes de animação para o público infantil/familiar 2 10 

Destaques de coleção - desenvolvidos pela equipa, com temáticas 

diversificadas, em formato físicos e de cartaz  

8 
- 

Trabalho de Pesquisa 1 8 

Projeto Ler 7 113 

 

Dados Estatísticos Gerais 

 

 Visitas à biblioteca 5776 

Pesquisas realizadas a pedido do utilizador 2656 

Pedidos recebidos de outras bibliotecas (unidades físicas) 805 

Pedidos de empréstimo feitos a outras bibliotecas (unidades físicas) 1042 

Atendimento presencial 352 

Atendimentos à distância 2128 

Novos utilizadores inscritos na biblioteca (cartão de leitor) 94 

Documentos emprestados (unidades físicas) 6302 

Documentos existentes até 31/12/2020 29000 

Documentos adquiridos em 2020 976 
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4.5 - Serviço de Intervenção Social   

  

Atendimento Social  

O Serviço de Intervenção Social é um importante recurso das autarquias na resposta às 

problemáticas sociais locais, resultado das transformações sociais que ocorrem na sociedade, 

onde é exigida cada vez mais a intervenção do Poder Local.  

Tem como principais objetivos identificar as necessidades dos indivíduos e das famílias, reunir 

informações, elaborar um diagnóstico de forma a dar uma resposta informativa, interventiva, 

e de acompanhamento de casos, com a finalidade de gerar uma mudança para a melhoria da 

vida dos fregueses através das políticas sociais. 

Como refere Lamamoto (2009), nos diferentes espaços ocupacionais do Assistente Social, 

revela-se importante pesquisar e conhecer o modo de vida e de trabalho da população com 

que se trabalha. Esse conhecimento dos processos sociais e da respetiva vivência pelos 

cidadãos permitirá implementar ações inovadoras, capazes de propiciar respostas às efetivas 

necessidades sociais. 

Atendendo ao aparecimento da Pandemia pela Covid-19, os desafios apontados em 2020 

prendem-se sobretudo ao nível de situações de emergências social, aos recursos e apoios, 

de forma a garantir uma resposta coordenada com os parceiros da comunidade, e uma 

atenção redobrada para com as pessoas mais vulneráveis e à preocupação em ter presente 

os princípios éticos na sua intervenção. 

O Serviço de Intervenção Social, atualizou a rede de recursos em função da atual conjuntura entre os 

serviços da comunidade, com o objetivo de dar uma resposta o mais breve e segura possível às 

necessidades identificadas, sendo fundamental que seja eficaz, sobretudo em período de emergência. 

O Atendimento social é assegurado por três assistentes sociais, que fazem parte de uma equipa 

técnica multidisciplinar, das áreas de Serviço Social, Psicologia, Educação Social e Terapia da Fala. 

Ao conhecer o território e a proximidade aos munícipes, o Assistente Social propõe programas de 

desenvolvimento local, adequados aos interesses da população, tendo em consideração as 

características específicas de cada realidade, no sentido de procurar eliminar as causas de 

marginalização e exclusão social, bem como promover a dignidade humana.      

                                                                                                                                                       

Este atendimento tem como principais objetivos: 

• Detetar as necessidades gerais dos indivíduos e suas famílias; 
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• Dar respostas às necessidades identificadas e aconselhar sobre os direitos e 

obrigações sociais; 

• Assegurar o apoio técnico para resolução e prevenção dos problemas sociais; 

• Promover a melhoria das condições de vida e bem-estar dos fregueses.  

As funções do Assistente Social vão além do atendimento social, visto que tem a 

responsabilidade de acompanhar as situações-problema, para a realização de uma avaliação 

mais fundamentada acerca da problemática, sendo solicitados documentos para 

análise/avaliação e posterior discussão em contexto de equipa. 

Articula-se com as diferentes respostas direcionadas a cada problemática identificada, 

funcionando como um serviço especializado nas diversas áreas da Ação Social, com recurso 

a outras Instituições e/ou profissionais especialistas em determinadas áreas/problemáticas, 

tais como: psicólogos, juristas ou outros. 

No ano de 2020 foram realizados 257 atendimentos sociais presenciais, dos quais resultaram 

em 109 encaminhamentos para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

Perfi l  Sociodemográfico da Pessoa Atendida  

Durante o ano de 2020 verificou-se que quem recorreu ao Atendimento Social da Junta de 

Freguesia de Olivais foram maioritariamente mulheres, com idade compreendidas entre os 36 

e 55 anos, com baixa escolaridade (primeiro ciclo) e baixos rendimentos.  

   

Podemos ainda concluir, no que respeita à situação socioeconómica dos utentes, que na sua 

maioria recorrem ao Serviço de Intervenção Social pessoas desempregadas sem 

36%
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desempreg

o  6%
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familiar 2%

RSI  23%
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rendimentos, reformados por invalidez, pessoas inseridas no mercado de trabalho com baixos 

rendimentos resultante de trabalhos precários e utentes a beneficiar do Rendimento Social de 

Inserção (RSI), com as seguintes problemáticas:  

 

Conforme é possível verificar no gráfico, os pedidos de apoio realizados foram, na sua maioria, 

pedidos associados a carência alimentar, apoio domiciliário, falta de habitação e apoios em 

despesas fixas.   

Uma vez que nem todas as problemáticas são passíveis de ser resolvidas individualmente, 

com uma resposta social imediata, foram realizados alguns encaminhamentos, para que 

exista uma verdadeira intervenção em rede, com o principal objetivo de promover a mudança 

e o bem-estar social e, por conseguinte, a construção de uma cidadania social, entendida no 

seu sentido pleno, pelo exercício dos direitos e deveres civis e sociais, contribuindo para uma 

sociedade cada vez mais equilibrada.  
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A maioria dos encaminhamentos foram realizados para a resposta social da Junta de 

Freguesia de Olivais, Rede de Emergência Alimentar, articulação com a Ação Social da Santa 

Casa de Misericórdia de Lisboa e para o Departamento de habitação da Câmara Municipal de 

Lisboa. 

 Na sequência do Atendimento 

Social e de acordo com as 

problemáticas identificadas, 

podem ser realizadas visitas 

domiciliárias, procurando-se que 

esteja presente a equipa 

pluridisciplinar do serviço, no 

sentido de o acompanhamento 

garantir uma intervenção 

biopsicossocial.  

Neste sentido, foram realizadas 

um total de 9 visitas domiciliárias 

em 2020: 

Foram também realizados 947 atendimentos à distância, via chamada telefónica, tendo-se 

verificado o maior número durante o período de confinamento devido à pandemia Covid-19, 

que resultou na necessidade de articulação com as instituições sediadas na Freguesia e fora, 

procurando desta forma assegurar respostas que vão ao encontro das necessidades 

apresentadas pelos nossos fregueses.  

Os pedidos de apoio resultante dos atendimentos telefónicos foram essencialmente pedidos 

de apoio alimentar, pedido de apoio alimentar para agregados familiares em isolamento 

profilático, apoio para a valência de apoio domiciliário para idosos e pedidos de habitação.  

De forma a dar respostas aos pedidos de apoios, o Serviço de Intervenção Social articulou 

com as Instituições abaixo mencionadas: 

Atendimentos não presenciais 

Encaminhamento e articulação com várias Instituições/serviços  

 

Nº 

 

Conferência Vicentina 2 

Câmara Municipal de Lisboa - Departamento de Habitação Municipal 130 

Centro de Dia da Paróquia de Santo Eugénio 25 

4

1
2

2

Visitas Domiciliárias

Situação de Insalubridade habitacional

Oficina do Reformado

Isolamento do Idoso

Em parceria com a SCML
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Associação Crescer  3 

Associação Animalife 1 

Centro de Saúde - Alameda da Encarnação 140 

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 3 

Loja Social da Junta de Freguesia de Olivais 27 

Sinalização para Banco Alimentar Junta de Freguesia de Olivais 55 

Sinalização ao Apoio Jurídicos da Junta de Freguesia de Olivais 2 

Sinalização / articulação com os Serviços da SCML 423 

Sinalização para Apoio Domiciliário 45 

Serviços Sociais da Polícia de Segurança Pública 2 

Fundação Cardeal Cerejeira  4 

Centro Paroquial Santa Maria dos Olivais  5 

Cruz Vermelha Portuguesa 2 

Outras Instituições  36 

 

O trabalho desenvolvido no Serviço de Intervenção Social implica ainda a participação em 

reuniões e discussão de casos e grupos de trabalho, entre outros. Na conjuntura atual, o 

trabalho dos assistentes sociais é imprescindível na intermediação das redes comunitárias, 

formais e informais, assumindo um papel catalisador de recursos, sendo a chave efetiva para 

uma resposta mais eficaz. 

Neste contexto, foram realizadas discussões presenciais e através do recurso a tecnologias 

de informação e de comunicação, de casos sociais de maior vulnerabilidade e complexos, 

com as diferentes Instituições Sociais, nomeadamente:  

 

- Santa Casa de Misericórdia de Lisboa; 

- Centro de Saúde de Olivais; 

- Gebalis; 

- IHRU - Instituto de Habitação de Reabilitação Urbana; 

- Câmara Municipal de Lisboa; 

- Polícia de Segurança Pública / Polícia de Proximidade; 

- Hospital Psiquiátrico de Lisboa; 

- Associação Crescer na Maior; 

- Conferência Vicentina; 

- Centro de Emergência Social da SCML; 
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- Cruz Vermelha Portuguesa; 

- Fundação Cardeal Cerejeira; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens; 

- Centro de Dia de Santo Eugénio; 

- Agrupamentos Escolares; 

- Centro Social e Paroquial da Nossa Senhora da Conceição; 

- Parceiros do Banco Alimentar da Freguesia; 

- Grupo de Longevidade.  

 

Empréstimos de Ajudas Técnicas 

O Empréstimo de Ajudas Técnicas é outra valência do Atendimento Social. As ajudas técnicas 

são equipamentos que se destinam a apoiar os fregueses com necessidades específicas, 

maioritariamente na área da mobilidade na população idosa, bem como no apoio à autonomia 

da pessoa com deficiência que, temporariamente ou definitivamente, deles necessitem, sendo 

meios indispensáveis à integração ou melhoria da funcionalidade de vida. 

Durante o ano de 2020, o Serviço de Intervenção Social procedeu ao empréstimo de duas 

cadeiras de rodas. 

 

Gabinete de Psicologia – Projeto Desafios 

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, à adoção de comportamentos 

desviantes por falha na aquisição de competências 

sociais mais ajustadas, o Gabinete de Psicologia - 

Projeto Desafios da Junta de Freguesia de Olivais 

tem procurado realizar atividades que vão, cada vez mais, ao encontro das necessidades dos 

seus fregueses.  Assim, durante o ano de 2020, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

 “Projeto Desafios” – Sessões de avaliação psicológica, acompanhamento psicoterapêutico 

e psicopedagógico a crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 3 e os 18 

anos de idade. Numa primeira fase, a dinâmica desta atividade, passa por um processo de 
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triagem para priorização de situações, passando-se posteriormente à fase de avaliação, que 

implica a recolha de dados anamnésicos e devolução de resultados aos pais. De seguida,  

caso a avaliação o justifique, inicia-se o processo de intervenção terapêutica. De salientar 

que, todos estes processos são sempre realizados envolvendo a família, que é parte ativa em 

todo este processo, salvaguardando os superiores interesses da criança ou adolescente a 

quem se dirigem.  

Esta atividade é desenvolvida na sede do Serviço de Intervenção Social existindo, para esse 

efeito, uma sala adaptada à infância e outra à adolescência. 
   

 

 

Atendendo à atual situação de Pandemia – COVID-19 e, tendo em conta as medidas de 

contingência implementadas pela Junta de Freguesia de Olivais, as consultas presenciais 

foram suspensas no mês de março, por tempo indeterminado, por forma a proteger os 

fregueses bem como os técnicos, minimizando assim os efeitos da Pandemia.   

Contudo, todos os acompanhamentos de crianças e adolescentes passíveis de continuidade 

foram realizados por videochamada. Por outro lado, aqueles que, atendendo às suas 

particularidades, tais como, idade da criança, especificidades da intervenção e outras 

questões relacionadas com a privacidade, foram suspensos, atendendo assim, ao superior 

interesse da criança ou adolescente.  

Assim, no decorrer do ano de 2020 foram realizadas 162 sessões de avaliação e 

acompanhamento psicológico presenciais, tal como podemos ver no quadro abaixo 

apresentado: 

 

Mês 

Casos em 

Acompanhamento 

Presencial  

 

Número de Sessões 

Janeiro 33 70 

Fevereiro 36 60 

Março  30 32 
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Foram realizadas no decorrer do ano de 2020, com recurso a plataforma de videochamada 

281 sessões de acompanhamento psicológico, tal como podemos ver no quadro abaixo 

apresentado: 

 

Mês 

Casos em 

Acompanhamento  

Através de videochamada 

 

Número de Sessões 

Março 30 25 

Abril  32 30 

Maio  32 25 

Junho  13 26 

Julho  13 32 

Agosto  13 25 

Setembro  11 32 

Outubro  11 34 

Novembro  11 35 

Dezembro  6 17 

As problemáticas diagnosticadas/trabalhadas na população atendidas no Serviço de 

Psicologia - Projeto Desafios encontram-se representadas na tabela seguinte. Estes dados 

permitem-nos perceber a representatividade das várias problemáticas trabalhadas nas 

sessões: 

Problemática trabalhada Nº de Sessões 

Orientação e redefinição projeto de vida 21 

Ansiedade/Somatização/Fobias e medos 91 

Comportamentos agidos  112 

Afetos do tipo depressivo 77 

Perturbação no espectro do autismo/ Psicose infantil 12 

Dificuldades cognitivas /Atraso Global do desenvolvimento  22 

Despiste Dislexia  2 

Família disruptiva 63 

Luto 5 
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Problemática trabalhada Nº de Sessões 

Inibição  24 

Identidade de género  1 

Comportamento de Risco 15 

Consumos  2 

Doença/ Doença familiar  7 

Divórcio  17 

Perturbação de Eliminação  2 

Violência doméstica 5 

Insucesso escolar  7 

Bullying 5 

Organização da personalidade (borderline/psicose) 35 

Autoestima  10 

 

Das problemáticas diagnosticadas/trabalhadas na população atendida no Projeto Desafios, 

as mais expressivas encontram-se espelhadas no seguinte gráfico: 

 

Comportamentos 
Agidos 

30%

Ansiedade/Fobias e 
Medos 

24%

Afetos Depressivos 
20%

Família Disruptiva 
17%

Organização da 
Personalidade 

9%

Principais Problemáticas

Comportamentos Agidos Ansiedade/Fobias e Medos Afetos Depressivos

Família Disruptiva Organização da Personalidade
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Psicologia Clínica do Adulto 

 
O Serviço de Psicologia Clínica pode ser solicitado por qualquer adulto da Freguesia, não 

obstante, a admissão ao serviço está sujeita a uma sinalização e subsequente triagem em 

reunião de equipa. 

As consultas são realizadas nas instalações da sede do Serviço de Intervenção Social da 

Junta de Freguesia, ou no Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais, sendo que, a 

frequência das sessões é ajustada de acordo com as necessidades do/a utente e tendo em 

vista os objetivos da intervenção. 

Nos casos em que a Junta de Freguesia de Olivais não possui meios adequados à 

intervenção, procede-se ao encaminhamento da situação para a entidade que melhor se 

adeque à resolução do mesmo, com o conhecimento e consentimento da pessoa em causa.  

No ano de 2020, atendendo à atual situação de Pandemia – COVID-19, e tendo em conta as 

medidas de contingência implementadas, as consultas presenciais a adultos foram também 

suspensas no mês de março, por tempo indeterminado.   

Assim, foram realizadas entre janeiro e março de 2020, 35 consultas de Psicologia de Adultos 

presenciais. 

 

Consultas em regime não presencial  

No sentido de suprir as necessidades dos utentes em acompanhamento Psicológico, com 

indicação e condições para a prática de consultas por plataforma de videochamada, foram 

desenvolvidas, à semelhança das consultas presenciais, consultas por videochamada com 

duração de 45 minutos, atendendo a todas as normas éticas e deontológicas para a sua 

realização.  

Assim, no ano 2020 foram realizadas 285 sessões de Psicologia a adultos por videochamada, 

num total de 19 utentes em acompanhamento. Nas sessões realizadas por videochamadas 

foram trabalhadas diversas problemáticas em cada caso acompanhado. 

É possível verificar que as problemáticas com maior expressão na consulta de Psicologia 

Clínica do Adulto foram a sintomatologia ansiosa e a depressão ou afetos depressivos, tendo 

sido as áreas/aspetos da personalidade com maior número de intervenções. A perturbação 

da identidade/personalidade surge também com bastante expressão, tal como se encontra 

representado na tabela abaixo: 
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Problemática Trabalhada Nº de Sessões 

Perturbação da identidade/personalidade  45 

Afetos de tipo depressivo 30 

Ansiedade 62 

Depressão 65 

Solidão 8 

Violência Doméstica 6 

Adição 11 

Elaboração do Luto 24 

Família Disruptiva 12 

Sintomas Psicossomáticos  12 

Inibição/Baixa autoestima  12 

Doença Física 35 

Relacionamento Interpessoal/ Dificuldades 25 

 

Acompanhamento Parental 

Atividades dirigidas a pais e encarregados de educação das crianças e jovens acompanhados 

no serviço de psicologia infantil Espaço dos Afetos. Foram realizadas 17 sessões presenciais 

com pais/encarregados de educação, com a finalidade de desenhar projetos individuais de 

intervenção específicos para cada família acompanhada, recolha de dados anamnésicos e 

feedback do acompanhamento efetuado. 

 

Acompanhamento Parental não presencial  

Este acompanhamento continuou a ser disponibilizado a todos pais e encarregados de 

educação das crianças e jovens acompanhados no serviço de psicologia infantil Espaço dos 

Afetos, via telefone ou videochamada. 

Foram efetuados 57 atendimentos que, para além do normal feedback do acompanhamento 

realizado, foram abordados temas como: Isolamento devido à pandemia Covid-19; 

dificuldades do ensino à distância e novas dinâmicas familiares.  
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

No ano de 2020 e no âmbito da 

cooptação da técnica Ana 

Margarida Canau Pereira, com 

50% do tempo de afetação, 

integrando a comissão nas 

modalidades restrita e alargada, a 

técnica assumiu a gestão de 95 

processos de promoção e proteção e cogestão de 15 processos de promoção e proteção. No 

que respeita a processos de promoção e proteção instaurados na CPCJ referentes a crianças 

e jovens da Freguesia de Olivais, encontravam-se ativos no final do ano de 2020, 147 

processos, sendo as principais problemáticas sinalizadas, a violência doméstica e absentismo 

escolar. As entidades que mais sinalizaram situações de perigo, foram as autoridades 

Policiais e os estabelecimentos de ensino.    

No ano de 2020, foram instaurados 1110 processos de promoção e proteção, no total das 

quatro Freguesias da zona oriental de Lisboa. No final do ano de 2020, de acordo com o 

relatório anual da referida comissão, contabilizaram-se 488 processos ativos. A Freguesia de 

Olivais pelas suas características e densidade populacional é a segunda Freguesia com mais 

processos instaurados, seguida de Marvila.  

 

Terapia da Fala  

O Terapeuta da Fala tem um papel fundamental na prevenção, avaliação e tratamento das 

perturbações da comunicação humana, associadas à compreensão e expressão da 

linguagem oral e escrita. Apresentando, também, um papel ativo em reverter precocemente 

situações que apontam para um futuro insucesso escolar e social. 

Assim, e dada a importância do projeto de Terapia da Fala face às carências encontradas na 

população da freguesia, noutras idades não compreendidas no 1º ciclo e jardim-de-infância 

(ou em crianças que não frequentam as sete escolas dos Olivais mas que residem na 

Freguesia), a Junta de Freguesia de Olivais deu continuidade a dois projetos distintos de 

Terapia da Fala.  

Nos meses entre Janeiro e Março, o serviço de Terapia da Fala funcionou nas escolas básicas 

de 1ºciclo do Ensino Básico e na Sede da Junta de Freguesia de Olivais em horário posterior, 

entre as 17h30 e as 19h00.  
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No período compreendido entre Abril e Dezembro, atendendo à situação epidemiológica do 

país e de forma a dar continuidade ao processo terapêutico desenvolvido até ao momento, as 

sessões de Terapia da Fala foram prestadas através das plataformas Zoom ou Whatsaap -

TeleTerapia - e/ou envio de e-mail com atividades especificas para cada criança. Todos os 

pais foram contactos e informados dos novos procedimentos, sendo apresentadas as duas 

novas variantes a prestar no serviço de Terapia da Fala.  

 

Relatório de Atividades  

Tabela 1: Descrição quantitativa do Projeto de Terapia da Fala nas sete escolas dos 

Olivais em horário escolar, nos meses de janeiro, fevereiro e março.  

       
 

Tabela 2: Descrição quantitativa do Projeto de Terapia da Fala nas instalações da Junta de 

Freguesia, entre as 17h30 e as 19h00, nos meses de janeiro, fevereiro e março. 

 

. 
 

 

Observando os dados da Tabela 1 é importante salientar que o apoio em Terapia da Fala 

apresentou um forte impacto nas escolas, uma vez que tanto o número de casos 

acompanhados, como o número de casos em lista de espera, representam quantitativamente 

 janeiro fevereiro março 

Total 

Casos 

Acompanhados 

42 42 42 

Casos em lista de 

espera 

28 29 20 

Número de Sessões 

(1) 

148 130 86 364 

 janeiro fevereiro março 

Total 

Casos 

Acompanhados 

5 5 5 

Casos em lista de 

espera 

13 12 12 

Número de Sessões 

(1) 

6 7 6 19 
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a necessidade deste apoio interferindo de forma bastante positiva nas aprendizagens 

escolares. Também o número de casos em lista de espera reforça a importância que o corpo 

docente aponta à atuação do Terapeuta da Fala, nomeadamente nas aprendizagens da leitura 

e escrita.  

Relativamente à Tabela 2, verifica-se o mesmo impacto na população, nomeadamente nos 

dados relativos aos casos em lista de espera.  

 

Por fim, nos meses mencionados, foram entregues aos encarregados de educação das 

crianças que beneficiam do apoio quer do projeto das escolas, quer do projeto da tarde um 

questionário - “Questionário de Terapia de Fala”- que tem como principal objetivo 

compreender qual a importância que os mesmos atribuem à presença do apoio de Terapia da 

Fala, bem como o impacto que este apresenta perante a vida social e escolar das crianças. 

Uma vez que o apoio de Terapia da Fala passou a ser realizado em regime virtual, não foi 

possível atingir o objetivo pretendido.  

 Tabela 3: Descrição quantitativa do Projeto de Terapia da Fala das crianças que 

frequentavam as escolas no período compreendido entre os meses de abril e dezembro.  

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Casos 

Acompanhados 

Casos em 

lista de 

espera 

Número 

de 

sessões 

Abril 30 29 109 

Maio 37 29 125 

Junho 21 29 66 

Julho 20 29 64 

Agosto 9 29 18 

Setembro 13 29 32 

Outubro 19 31 82 

Novembro 21 24 86 

Dezembro 21 34 42 

Total 624 
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Nos meses de Abril e Maio, as sessões de Terapia da Fala foram realizadas através das 

plataformas digitais Zoom ou Whatsaap -TeleTerapia - e/ou envio de e-mail com atividades 

especificas para cada criança.  

É importante concluir que foi possível manter em, regime de TeleTerapia 37 crianças de 42 

crianças que eram acompanhadas em regime presencial em contexto escolar. 

 Outro facto a reter prende-se com o aumento do número de casos em lista de espera, sendo 

que pode estar intimamente relacionada com as dificuldades sentidas pelas crianças nas 

aprendizagens escolares no novo regime implementado- TeleEscola-, despertando de forma 

mais rápida as questões linguísticas e de aquisição de competências para a leitura e escrita 

que estavam comprometidas. Também a diminuição dos apoios prestados por outras 

entidades ajudaram no aumento do número de sinalizações quer pelo corpo docente, quer 

pelos encarregados de educação.  

Atendendo a este novo regime TeleTerapia, não foram admitidas novos atendimentos, uma 

vez que não era possível garantir de forma criteriosa os dados de uma avaliação terapêutica. 

Os dados das novas sinalizações foram registados na base de dados, para quando existir 

oportunidade de vaga serem selecionados.  

Nos meses de verão (junho, julho e agosto) foi possível verificar um decréscimo significativo 

do número de casos acompanhados e do número de sessões em ambos os projetos.  

Este facto está fortemente influenciado pelo período de férias quer das crianças, quer da 

técnica. É importante ressalvar que nos meses de julho e agosto, sempre que existiu 

disponibilidades de horário foram duplicadas as sessões.  

 

Observando os dados apresentados, especialmente nos meses de setembro e outubro, é 

possível verificar a redução do número de casos acompanhados e, consequentemente a 

diminuição do número de sessões. Essa redução prende-se com o facto de se iniciar o ano 

letivo e, concludentemente, com o reajuste dos horários escolares e familiares. 

Tabela 4: Descrição quantitativa do Projeto de Terapia da Fala dos utentes que frequentavam 

as instalações da Junta de Freguesia no período compreendido entre os meses de abril e 

dezembro.  
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A partir dos dados apresentados na Tabela 4, apenas no mês de Maio, foi possível verificar 

uma maior adesão à TeleTerapia por parte dos utentes, e consequentemente um maior 

número de sessões, comparativamente com o mês de abril. O número de casos em lista de 

espera mantem-se em ambos os meses. 

Similarmente ao sucedido com as crianças que frequentavam o apoio em contexto escolar, 

também no projeto que decorria nas instalações da Junta de Freguesia foi possível verificar 

decréscimo significativo do número de casos acompanhados e do número de sessões em 

ambos os projetos, estando este facto relacionado com o período de férias escolares.  

Outras atividades  

Paralelamente às tarefas intervencionadas no âmbito da Terapia da Fala foram realizadas 

outras atividades no Serviço de Intervenção Social, nomeadamente: realização de chamadas 

telefónicas para os participantes do Projeto Radar, acompanhamento nas atividades sénior 

(passeios semanais), apoio nas entregas dos cabazes do Banco Alimentar e elaboração de 

cabazes de Natal.  

Aquando da calendarização destas atividades, as sessões de Terapia da Fala foram adiadas, 

facto que vai de encontro à diminuição do número de sessões.  

 
Casos 

Acompanhados 

Casos 

em lista 

de espera 

Número 

de 

sessões(1)  

Abril 2 12 7 

Maio 3 12 12 

Junho 1 12 2 

Julho 1 12 6 

Agosto 1 12 4 

Setembro 1 12 2 

Outubro 1 12 6 

Novembro 1 12 4 

Dezembro 1 12 2 

Total 45 
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Contudo e de uma forma geral, ambos os projetos de Terapia da Fala representam a 

necessidade deste apoio, influenciando de forma bastante positiva na vida social e escolar 

das crianças. 

 

Também é importante ressalvar que atendendo à situação atual do país, o serviço de Terapia 

da Fala adaptou-se, criando estratégias e métodos, de forma a garantir o processo 

terapêutico, construindo novos ganhos linguísticos e otimizando os objetivos já alcançados.  

 

 

Reuniões 

Com o intuito de tornar o Serviço de Intervenção Social uma unidade de trabalho 

multidisciplinar e mais envolvida nas atividades e projetos realizados na Freguesia de Olivais, 

ao longo do ano 2020, foram realizadas algumas reuniões internas e com entidades parceiras, 

nomeadamente: 

                                     Instituições Reuniões 

Reuniões de Equipa – discussão de casos 3 

Equipa de Apoio ao Tribunal de Família e Menores - Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa 

2 

Projeto “Bairros Saudáveis” 1 

Equipa Banco Alimentar – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1 

Plataforma RADAR – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1 

Reunião do Grupo da Longevidade 1 

Serviço Desporto/Proteção Civil – organização caminhadas sénior 1 

Organização Feira da Primavera 1 

Associação Lulu e os Maiores 1 

Centro de Dia de Santo Eugénio 1 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1 

Cáritas Diocesana de Lisboa 1 

Centro Social e Paroquial de Sta. Mª dos Olivais 1 

Conferência Vicentina 1 

Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição 1 
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Plenário CLAS LX – Rede Social de Lisboa 1 

Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa 1 

Agrupamento de Escolas das Piscinas 1 

Agrupamento de Escolas Santa Maria dos Olivais 1 

Reunião de Equipa 5 

Escola Superior de Educação Almeida Garrett 1 

Associação Portuguesa dos Diabéticos de Portugal 1 

MÉLIA – Atividade Sénior 1 

Companhia de Dança – Candidatura BIP-ZIP 1 

Organização Feira da Primavera 2 

Organização Dia da Saúde 3 

UDIP-Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 1 

Casa Qui 2 

Fundação Cardeal Cerejeira  1 

Conferência Vicentina 1 

CML - Direito à saúde por parte dos migrantes em Lisboa 1 

.  

Guia de Recursos da Freguesia 

Com base nos dados identificados no diagnóstico social e mapeamento dos Olivais, levado a 

cabo pelo Serviço de Intervenção Social da Junta de Freguesia de Olivais, por bairros e nos 

contributos recolhidos durante este ano junto de todos os elementos da Comissão Social de 

Freguesia dos Olivais, deu-se início a nova revisão do Guia de Recursos. 

 

Rótulo da Responsabilidade Social  

A Junta de Freguesia de Olivais tem a 

atribuição de Rótulo Europeu de 

Responsabilidade Social (CEEP-CSR Label). 

Este rótulo reconhece a qualidade dos 

serviços públicos em matéria de 

responsabilidade social interna e externa, 

prestado por organismo público, bem como as boas práticas do serviço.  
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Mês Prevenção dos Maus Tratos Infantis  

Os maus tratos infantis continuam a ser um motivo de grande preocupação em todo o mundo, 

sendo um fenómeno multifacetado que deve ser por isso analisado tendo em conta diferentes 

dimensões.  

A problemática dos maus tratos é um fenómeno de agravamento progressivo sendo por isso 

fulcral a identificação e a intervenção precoces. Conscientes desta realidade e de que a 

prevenção dos maus tratos deve ser a prioridade fundamental deste processo, a Junta de 

Freguesia de Olivais desde há muito que se preocupa com a irradicação desta problemática, 

tendo para tal constituído equipas que no terreno desenvolvem ações preventivas para 

sensibilizar, identificar e cuidar menores em risco. Atendendo ao contexto pandémico gerado 

pela Pandemia Covid-19 não foi possível implementar as atividades habituais no mês de abril. 

 

Cabazes de Natal  

A Junta de Freguesia de Olivais tem como prática 

oferecer cabazes de Natal às famílias sinalizadas 

e/ou acompanhadas pelo Serviço de Intervenção 

Social.  

Atendendo à situação pandémica atual, o número 

de pedidos de Banco Alimentar aumentou 

significativamente. Com o aproximar da quadra 

natalícia, a Junta de Freguesia de Olivais procedeu 

à distribuição de Cabazes de Natal a cerca de 158 

famílias apoiadas regularmente em alimentação e 

com carência económica comprovada pelo Serviço 

de Intervenção Social. 

Com a atribuição destes cabazes pretendeu-se 

minimizar as carências de alguns estratos da 

população, permitindo, deste modo, que tivessem 

uma época natalícia mais feliz.  

Esta iniciativa inseriu-se na política social de apoio às famílias desenvolvida pela Junta de 

Freguesia de Olivais, contando-se ainda com as doações de várias instituições e particulares, 
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que depositaram votos de confiança nos serviços, com vista à melhoria da qualidade de vida 

das pessoas com maiores dificuldades na comunidade, numa altura especial e de esperança 

para todas as famílias. 

A acompanhar o Cabaz de Natal foi também oferecido a cada agregado familiar um cartão 

voucher de compras no valor de 20€ para utilizar nas superfícies Lidl. 

Para a boa persecução desta atividade a equipa levou a cabo as seguintes diligências: 

• Triagem e atualização da lista de agregados elegíveis para receber os cabazes; 

• Decoração das caixas com laços natalícios e uma mensagem de Natal elaborada 

pelos alunos da CAF; 

• Constituição dos Cabazes de Natal; 

• Distribuição dos cabazes e dos cartões voucher no SIS; 

• Articulação com a nossa Loja Social para seleção de brinquedos e roupa, que foram 

entregues às crianças dos agregados que receberam os cabazes de Natal; 

• Higienização e execução dos embrulhos dos presentes de Natal. 

 

Participação em Projetos da Comunidade ou em Parceria 

 

Projeto RADAR 

Trata-se de uma medida de operacionalização 

do Programa “Lisboa, Cidade de Todas as 

Idades”, cujo objetivo é sinalizar a população 

com mais de 65 anos de idade, identificando-

a e registando as suas necessidades básicas 

para, em rede, melhor responder aos desafios 

do envelhecimento. É uma iniciativa inspirada 

no programa com o mesmo nome da cidade 

de Barcelona. 

O Projeto Radar é comunitário, por decorrer da experiência de trabalho local com enfoque na 

população idosa isolada e em situação de risco, conforme estabelecido no Plano de 

Desenvolvimento Social de Lisboa 2017/2020. 

O seu objetivo central é a sinalização e acompanhamento da população idosa da capital, 

pretendendo-se criar condições para ter uma cidade amiga de todas as idades, onde não 

existam barreiras em função do envelhecimento ou juventude. A preocupação principal reside 

na organização de uma parceria comunitária e identificar e caracterizar 30 mil pessoas. 
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Em 2020, a equipa do Serviço de Intervenção Social realizou a gestão das sinalizações na 

plataforma, encaminhando as mesmas para os serviços adequados. Deu-se também reinício 

à atualização da plataforma através da atualização dos dados já existentes e da introdução 

de 15 novos residentes. 

 

Através da análise dos gráficos acima, verifica-se que o maior número de entrevistados de 

2020 incide sobre o sexo masculino, com idades compreendidas entre os 75 e os 84 anos. 

Relativamente às problemáticas, o 

gráfico acima apresenta com maior 

destaque, as problemáticas: 

mobilidade reduzida, isolamento, 

dificuldades na higiene habitacional e 

cuidados de saúde.  

A equipa do Serviço de Intervenção 

Social no ano de 2020, marcou 

também presença em duas reuniões 

de monitorização do trabalho 

desenvolvido e de partilha de novas 

práticas. 

 

Fundo Social de Emergência (FES) –  Vertente para Apoio a Agregados 

Familiares 

O Fundo de Emergência Social para agregados familiares é um apoio de natureza excecional 

e temporário a atribuir a agregados familiares carenciados em situação de emergências 

habitacionais grave e/ou situação de carência económica emergente, que residam na 

freguesia. Em 2020 foram solicitados 4 pedidos de apoio ao abrigo deste protocolo. 
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Fundo Social de Emergência (FES) –  Vertente para Apoio a Agregados 

Familiares, que inclui o novo Regime Extraordinário de Apoio no âmbito 

da Pandemia de Covid-19 

O novo Regime Extraordinário consiste num conjunto de normativos que, condensados num 

só artigo (1.º-A), aditado às Regras já existentes do Fundo de Emergência Social, permitirá 

garantir a prestação de apoio excecional e temporário, através das Freguesias e de forma 

simplificada, a agregados familiares carenciados e afetados pela pandemia de Covid-19. 

Têm direito a pedir este apoio extraordinário os agregados familiares em emergência 

habitacional grave ou em situação de carência económica emergente, residentes em Lisboa, 

que tenham sofrido uma redução anormal dos rendimentos ou agravamento significativo dos 

encargos suportados, devido à emergência que o país atravessa e que resulte de:  

• Quarentena ou isolamento profilático;  

• Despedimento e/ou ausência de subsídio de desemprego;  

• Diminuição de rendimentos provenientes de prestações sociais, atraso/suspensão 

de rendimentos de trabalho;  

• Outra circunstância que degrade substancialmente a sua capacidade de 

sobrevivência. 

No seguimento da análise e avaliação social dos pedidos para o pagamento das despesas 

fixas e saúde, foram realizadas 9 informações sociais para atribuição de apoio financeiro no 

âmbito do Fundo de Emergência Social – COVID-19. 

No seguimento dos pedidos de apoio financeiro e após a respetiva avaliação social foram 

atribuídos, por serem elegíveis no âmbito do Fundo de Emergência Social, os seguintes 

apoios: 

• Aquisição de 2 frigoríficos por se tratar de um bem de 1ª necessidade; 

• Pagamento de renda habitacional a 5 agregados familiares; 

• Pagamento das despesas essenciais a 5 agregados familiares; 

• Pagamento de despesas de aquisição de óculos a 2 agregados familiares. 
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Programa Abem / Dignitude  

O Programa Abem é o primeiro programa 

solidário da Associação Dignitude, uma 

instituição particular de solidariedade 

social, que nasce da parceria entre o setor 

social – Cáritas Portuguesa e Plataforma 

Saúde em Diálogo e o setor da saúde – 

Associação Nacional das Farmácias e 

Associação Portuguesa da Industria Farmacêutica, tendo por missão desenvolver programas 

solidários de grande impacto social que melhorem a qualidade de vida e o bem- estar dos 

portugueses. 

O programa Abem: Rede Solidária do Medicamento tem como missão o estabelecimento de 

parcerias, contando com a ajuda das farmácias aderentes e de entidades referenciadoras 

locais, com o objetivo de promover a integração social e combater a pobreza e discriminação. 

Durante o ano de 2020, deu-se continuidade ao processo de avaliação socioeconómica dos 

agregados para a atribuição do cartão de medicação. 

Com base na avaliação social foram inseridos 12 utentes e respetivos agregados para 

benefício deste apoio.        

 

Comissão Social de Freguesia de Olivais 

A Comissão Social de Freguesia (CSF) de Olivais foi constituída através do trabalho 

desenvolvido pelo Serviço de Intervenção Social em complementaridade com as outras 

instituições da comunidade. A Junta de Freguesia é a porta-voz no convite aos parceiros (para 

integração), bem como, pela preparação e organização de reuniões e elaboração de atas. 

Durante o ano de 2020 as atividades previstas ficaram suspensas pela necessidade de o 

Serviço de Intervenção Social estar numa das linhas da frente no alívio do impacto provocado 

pela Pandemia COVID-19. 

 

Plano Local Igualdade e Não Discriminação  

Pela preocupação da Junta de Freguesia de Olivais no que toca ao reconhecimento da 

igualdade e não discriminação como condições para a construção de um futuro sustentável 

para os Olivais, elaborou-se um planeamento, assente no compromisso coletivo de definição 

das medidas a adotar e das ações a implementar em políticas de igualdade e não 

discriminação. Sob o lema “Ninguém pode ficar para trás”, a Agenda 2030 é uma fonte de 
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inspiração nesta matéria, consubstanciada a nível nacional pela Estratégia Nacional para a 

Igualdade e a Não Discriminação e revestindo-se os Guias para a integração a nível local da 

perspetiva de género como ferramentas úteis e práticas que servirão de base para a 

elaboração do Plano de Freguesia de Olivais para a Igualdade e Não Discriminação.  

A eliminação de estereótipos é assumida como preocupação central deste Plano. Assim, o 

Plano para a Igualdade e Não Discriminação pretende incluir medidas distribuídas por várias 

áreas seguintes áreas. 

O Serviço de Intervenção Social está atualmente responsável pela criação de medidas nas 

áreas da Saúde, Ação Social e parcialmente na Educação. Durante o ano de 2020 foi 

realizada em dezembro uma reunião de balanço com todos os pontos focais, com o objetivo 

de monitorizar o estado de implementação das medidas delineadas, resultando na posterior 

elaboração do relatório anual de 2020 do PLIND. 

 

Passeios Seniores  

 

 

 

 

 

 

No ano de 2020 o Serviço de Intervenção Social organizou 1 passeio destinado à população 

sénior da Freguesia, abarcando um total de 179 utentes. 

Data Local Nº Utentes 

14/02/2020 Évora - Arraiolos 179 
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Oficina do Reformado 

Este projeto tem por base proporcionar à população sénior e em situação mais desfavorecida, 

um serviço gratuito, facilitando um conjunto de serviços de reparações nas suas habitações, 

tais como: canalização, carpintaria, eletricidade, serralharia e outras pequenas reparações.  

 

Trata-se de um projeto que, pelas suas características, 

compreende duas etapas distintas, nomeadamente:  

✓ Primeira Fase: Atendimento no Gabinete de Intervenção 

Social para recolha das solicitações dos utentes, análise da 

problemática e elaboração da informação; 

✓ Segunda Fase: Envio à DAU – Divisão do Ambiente 

Urbano, onde é realizada a gestão e controlo da execução das 

solicitações. 

 

Durante o ano de 2020 deram entrada 8 pedidos de pequenas reparações domésticas. Os 

utentes que recorreram ao serviço apresentaram idades compreendidas entre os 52 e os 84 

anos, foram maioritariamente utentes do sexo feminino, em situação de viuvez e a residir em 

casa própria. 

Uma vez que o serviço presencial encerrou em março, devido ao Plano de Contingência 

Covid-19, ficaram pendentes os pedidos efetuados durante este ano, até reunidas as 

condições de segurança necessárias para a prossecução normal dos trabalhos. 

No entanto, durante os meses de setembro, outubro e novembro, procedeu-se a uma 

reorganização da lista total dos processos pendentes, tendo sido efetuados 93 contactos 

telefónicos para atualização de informação e da lista de espera. 

Foram ainda enviados 20 ofícios por carta registada com aviso de receção aos 20 processos 

pendentes, com informação de que o Serviço Oficina do Reformado se encontra suspenso 

devido às medidas de contingência implementadas, pelo que, assim que estiverem reunidas 

as devidas condições de segurança para todos, serão novamente contactados. 

Em 2020 foi também elaborada nova proposta de atualização do Regulamento do Serviço 

Oficina do Reformado, bem como respetiva ficha de inscrição/execução, tendo sido aprovados 

e implementados no Serviço os novos documentos.  
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Loja Social 

A Loja Social dos Olivais apresenta-se como um projeto de intervenção social, que permite 

uma resposta imediata e concreta às necessidades básicas dos agregados familiares mais 

vulneráveis, minimizando situações de pobreza e exclusão social. Este projeto de intervenção 

social e comunitária tem como principal objetivo promover a autonomização dos agregados 

familiares e potenciar a rentabilização dos recursos comunitários, através do trabalho em rede 

e do estabelecimento de parcerias junto dos parceiros sociais locais. 

A Loja Social dos Olivais potência o espírito de solidariedade e responsabilidade social na 

comunidade uma vez que é através de donativos de empresas e de particulares que reúne 

artigos de primeira necessidade para os agregados mais vulneráveis da freguesia. Considera-

se como bens de primeira necessidade, alimentos, produtos de higiene, roupas, artigos de 

puericultura, pequenos eletrodomésticos, brinquedos e artigos para casa de pequenas 

dimensões. 

Durante este ano o serviço sofreu uma reestruturação tanto ao nível do espaço físico como 

do seu funcionamento interno tendo sido o espaço preparado para receber o Banco Alimentar 

no início do ano 2021. O espaço esteve encerrado entre março e agosto de 2020 pela situação 

pandémica que atravessamos, no entanto sempre que existiram solicitações por parte da 

população as mesmas foram atendidas. 

                         

Ao longo deste ano foram recebidas 28 doações de particulares, que continham roupa, 

calçado, livros, brinquedos, artigos de cozinha e artigos têxteis para casa. 

Tendo em conta a situação pandémica que o mundo atravessa, acontecimento que deixou 

mais famílias sem rendimentos e com mais fragilidades, ao longo do ano aumentou o número 

de pedidos de apoio no âmbito da Loja Social, tendo sido encaminhados para o serviço, no 

decorrer deste ano, 27 agregados familiares. 
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No mês de agosto, tendo em conta a reestruturação do espaço físico da Loja Social, doámos 

artigos têxteis para a Cáritas, Humana e H Sarah Trading, entidades com as quais temos 

protocolo estabelecido. 

No mês de dezembro apoiámos uma Campanha de Natal da PSP através da doação de 

brinquedos e roupa para crianças e doámos brinquedos e roupas para as crianças dos 

agregados familiares apoiados pelo Banco Alimentar da Junta de Freguesia de Olivais. 

A seguinte tabela espelha as doações efetuadas este ano aos diversos agregados da 

freguesia que solicitaram o apoio da Loja Social: 

Tipo de 
Doação 

Jan Fev Mar Set Out Nov Dez 

Roupa 66 121 1 68 97 189 169 

Calçado 2 2 4 3 12 8 10 

Artigos têxteis 
para casa 

0 0 0 10 25 25 15 

Outros artigos 
para casa 

2 21 0 0 5 15 0 

Brinquedos/ 
Livros 

3 18 0 31 22 24 94 

Total 73 162 5 122 161 261 288 

 

 

Serviço Porta-a-Porta 

Este serviço transportava um número significativo de pessoas, 

permitindo aos utentes aceder aos pontos mais importantes da 

Freguesia de Olivais de forma gratuita. Desta forma, este 

serviço constitui um recurso social de elevada importância 

para os fregueses.  

Devido à Pandemia pela Covid-19 e ao Plano de Contingência 

implementado, o serviço foi suspenso a 10 de março de 2020. 
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Centro de Dia 

O Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais é uma Resposta Social, desenvolvida em 

equipamento, que consiste na prestação de serviços que contribuem para a manutenção das 

pessoas no seu meio habitual de vida, visando a promoção da autonomia e a prevenção de 

situações de dependência ou o seu agravamento. 

Ao instituir-se o Centro de Dia como resposta social, procurou-se que o mesmo possibilitasse 

uma oferta de serviços de proximidade diversificada, permitindo que o cidadão 

permanecesse, o maior tempo possível, no seu meio habitual de vida, retardando e 

invertendo a lógica de integração em Lar, como a única resposta possível. 

Simultaneamente, o Centro de Dia é uma resposta social que possibilita às pessoas novos 

relacionamentos e elos de ligação com o exterior, através do estabelecimento de contactos 

com os colaboradores, utentes e pessoas da comunidade, logo, a qualidade da intervenção 

deve ser uma exigência permanente. 

A atenção das pessoas em situação de dependência e a promoção da sua autonomia pessoal 

constituem um dos objetivos fulcrais do Centro de Dia, indo ao encontro das necessidades das 

pessoas que, por se encontrarem em situação de vulnerabilidade, requerem apoios essenciais 

diários, no sentido de poderem adquirir uma maior qualidade de vida, bem como o exercício em 

pleno da sua cidadania. 

O Centro de Dia encerrou  em março devido à pandemia e permanece encerrado por tempo 

indeterminado. Assim, foram realizadas as seguintes atividades de janeiro a março: 

- Passeios pedonais regulares;  

- Atividades Cognitivas (ateliers de memória e jogos com provérbios) ;  

 

 

- Sessões de Hidroginástica e Massoterapia;  

- Atividade Intergeracional, com as crianças da Escola Sarah Afonso, sobre o cultivo de 

produtos biológicos na horta escolar;  

- Comemoração do Dia de Reis cantando as Janeiras;  

- Ateliers de expressão plástica com materiais reciclados e no âmbito da comemoração do dia 

dos namorados; 

- Participação na plantação de oliveiras e hibiscos no jardim em frente ao Centro de Dia; 

- Visita guiada ao Museu do Fado e ao Museu da RTP ( no âmbito do programa da JFO 

Passeios culturais – Cultura sem idades ) 

- Ação de Sensibilização sobre burlas em parceria com a PSP 
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- Ação de Informação sobre Covid/19 e medidas de proteção  

- Candidatura ao Concurso da Sardinha (no âmbito das Festas de Lisboa e em parceria com 

a PSP como em edições anteriores) 

 

 

A pandemia da Covid-19 chegou sem avisar e “virou do avesso” hábitos e rotinas, 

nomeadamente dos idosos com maior autonomia. As piscinas, centros de dia, universidades 

seniores, salões de dança ou de jogos, onde antes os utentes passavam grande parte da 

manhã ou da tarde, fecharam também em março, por questões de segurança, devido ao 

novo coronavírus, deixando um vazio que foi preciso preencher, sobretudo por questões de 

saúde física e psicológica. 

Para combater o isolamento e o sedentarismo, foram dinamizados alguns passeios com os 

utentes do Centro de Dia, num projeto em articulação com o serviço de Desporto, nos meses 

de setembro e outubro, com caminhadas em vários pontos da cidade, com lotação reduzida 

e cumprindo as orientações para a prevenção da transmissão da COVID-19.  

Semanalmente foram ainda realizados contactos telefónicos aos utentes, para apoio 

psicológico e/ou auscultar eventuais apoios, nomeadamente a nível de aquisição de 

alimentos e/ou medicação. 

 

Olivais Saúde & Bem-Estar 

O Serviço Olivais Saúde & Bem-Estar tem como objetivo primordial contribuir para a obtenção 

de ganhos em saúde na população, visando proteger e promover a saúde e prevenir a doença; 
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prestar cuidados primários de enfermagem; a recuperação, através da prestação de cuidados 

terapêuticos, bem como do desenvolvimento de atividades específicas dirigidas globalmente 

ao indivíduo, à família, a grupos especialmente vulneráveis e à comunidade; prestar 

esclarecimentos sobre a etiologia das doenças, com apoio na realização de rastreios tendo 

em vista a prevenção e o incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis. 

Com este serviço, pretende-se também garantir a melhoria do acesso e a adequação da oferta 

da promoção das boas práticas clínicas, disponibilizando as valências Enfermagem, 

Psicologia, Terapia da Fala, Acupunctura e Massagens à população. 

Durante o ano de 2020 procedeu-se a um trabalho de definição do conceito, com a seleção 

das especialidades e valências a oferecer, bem como a seleção da respetiva equipa. 

Procedeu-se também à encomenda de todo o material clínico e de mobiliário a incluir no 

espaço, aquando da abertura. 

Durante este ano, deu-se início à elaboração do respetivo regulamento e normas de 

funcionamento, assim como os documentos a serem utilizados no novo Centro Clínico. 

   

Não tendo sido possível a inauguração do espaço em 2020, conforme inicialmente previsto, 

devido às medidas de contingência implementadas pela DGS e Governo, aproveitou-se este 

período para continuação de implementação de procedimentos a adotar aquando da abertura, 

bem como a canalização do espaço para a Vacinação contra a Gripe, em parceria com o 

Centro de Saúde dos Olivais e a DGS.  

 

4.6 – Proteção Civil (ULPC) 

Sendo o desígnio da Junta de Freguesia de Olivais para 2020 o desenvolvimento do Plano 

Local de Emergência da Freguesia, com o intuito de a tornar mais segura e resiliente em caso 

de catástrofe, desenvolvemos com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa uma 

estreita colaboração, no sentido de agilizar procedimentos que visem o aumento da segurança 

da Freguesia e dos fregueses. 
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A Proteção Civil dos Olivais organiza-se da seguinte forma: 

− Comandante e Responsável: Presidente 

− Coordenador: Vogal com Delegação da Competência 

 

 

O Centro de Operações de Emergência (COE) 

O COE situa-se na Rua Contra-Almirante Armando Ferraz, lote C, nos Olivais. O horário do 

centro é das 9h às 18h, ininterrupto nos dias de semana. Dispõe ainda de uma linha dedicada 

(919 477 100) para prestar informações sobre assuntos de Proteção Civil e Segurança na 

Freguesia e sobre os procedimentos a ter na prevenção de emergência ou de catástrofes 

naturais.  

 

Linha Unidade Local de Proteção Civil  − 919  477 100 

Dando continuidade à disponibilização da linha telefónica dedicada às questões que se 

prendem com a Proteção Civil, salientando 

sempre que não é uma linha de emergência, é 

uma linha para onde os fregueses podem ligar no 

caso de surgir alguma dúvida sobre Segurança e 

Proteção Civil. 

Recebemos 8 comunicações através da linha, que 

foram categorizadas e encaminhadas das 

seguintes formas: 

→ 5 sobre pedidos de ajuda relativamente a 

meios de segurança em casa; estas questões foram encaminhadas para o SMPC 

(Serviço Municipal de Proteção Civil); 

→ 3 pedidos de apoio sobre saúde pública, que também foi encaminhado para o SMPC. 

 

Curso 1º Módulo de Formação agentes da Unidade Local de Proteção Civil  

Os agentes da Unidade Local de Proteção Civil, continuaram a frequentar o curso que visa 

capacitar a equipa para uma intervenção em caso de catástrofe. Estes têm uma duração de 
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39 horas, divididas em duas componentes: 14 horas teóricas, ministradas por técnicos do 

Serviço Municipal de Proteção Civil; e 25 horas práticas, que decorreram na Escola do 

Regimento de Sapadores Bombeiros, em Marvila, Lisboa. 

O curso é composto pelos seguintes módulos: 

→ Sistemas de Proteção Civil;  

→ Riscos e Vulnerabilidades da Cidade de 

Lisboa;  

→ Curso de Suporte Básico de Vida com 

Desfibrilhação Automática Externa;  

→ Curso Básico de Socorrismo;  

→ Curso de Combate a Incêndios com Meios 

de 1.ª Intervenção. 

 
 

Curso 2º Módulo de Formação agentes da Unidade Local de Proteção Civil  

Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Lisboa 

Competências das Unidades Locais de Proteção Civil 

Comunicações Rádio 

 

Dando continuidade ao plano de formação dos Agentes Locais de Proteção Civil, realizaram-

se dois cursos do 2º módulo sobre os assuntos acima referidos, com a participação de 

elementos da ULPC dos Olivais. Numa tentativa de melhorar a capacidade de resposta das 

ULPC das Juntas de Freguesia, melhorando também as comunicações entre o SMPC e as 

ULPC. 
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Simulacros de Sismo seguido de incêndio nas escolas dos Olivais 

A ULPC dos Olivais tem vindo a participar nos Simulacros de sismo e incêndio que o SMPC 

tem vindo a efetuar nas escolas dos Olivais. Foram feitos simulacros nas escolas do 

Agrupamento Piscinas e Agrupamento Sta. Maria dos Olivais. 

 

 

Resposta à Pandemia provocada pelo SARS-Cov-2 (COVID-19) 

Em resposta aos estudos de diagnóstico das organizações internacionais e nacionais de saúde 

pública que alertavam para a possibilidade real da ocorrência de uma pandemia de Coronavírus, 

SARS-Cov-2 (Covid -19), prevendo os impactes de uma ocorrência deste tipo, não só sobre a 

saúde da população, mas também sobre as estruturas económicas e sociais, foi necessário 

definir uma estratégia de prevenção e atuação a uma emergência deste tipo, por forma a 

minimizar os impactes sobre a população e a sociedade em geral. 

Uma pandemia deste tipo, afeta todos os aspetos da vida quotidiana, e na ausência de 

intervenções atempadas e eficazes, pode ser posta em causa a continuidade de serviços 

essenciais. 

 

Plano de Contingência  

Verificando-se a real necessidade de antecipar e planear uma intervenção eficaz e articulada na 

Freguesia de Olivais, o executivo decidiu elaborar e aprovar o Plano de Contingência da 

Freguesia de Olivais no dia 28 de fevereiro de 2020, antecipando assim o Despacho do Governo 

com essa indicação, de dia 2 de março de 2020.                                            

Os desafios colocados por esta contingência são diferentes dos colocados em muitas outras 

situações de resposta à emergência: não será confinada apenas a uma área, afetará a população 

em geral e os que prestam os cuidados e os serviços de emergência e de apoio. Assim, o 
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documento após uma breve descrição da situação atual, caracteriza as necessidades-alvo, 

estabelece a estrutura de direção e coordenação e descreve o plano de ação de cada serviço da 

Freguesia e entidades externas intervenientes no Plano de Contingência. Reflete também a 

forma de coordenação das ações de resposta e articulação com os níveis superiores de 

decisão, nomeadamente com o Plano de Contingência Nacional do Setor da Saúde para a 

Pandemia, da Direção-Geral da Saúde (DGS), o  plano de Contingência da Camara 

Municipal de Lisboa, e o Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por 

coronavírus (COVID-19) da DGS. 

Com o despacho nº2875-A/2020,  o governo decide tomar um conjunto de ações. Assim, adota 

medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 

temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de saúde, 

devido a perigo de contágio pelo COVID-19. 

A Sra. Presidente, Dra. Rute Lima, decide ativar o COE (Centro de Operações de Emergência) 

da ULPC (Unidade Local de Proteção Civil), ativando a estrutura de comando, CCI (Centro de 

Coordenação Integrada), em resposta à ativação de ocorrências. 

Com os Despachos 004, 005 e 006/JFO/2020, procede-se à Implementação do Plano de 

Contingência, suspende-se imediatamente e por tempo indeterminado todas as atividades da 

Junta de Freguesia bem como o Atendimento ao Público.  

O CCI decide acautelar a saúde de todos os funcionários da autarquia, e com os despachos 

008 e 009/JFO/2020, encerra todos os serviços, implementa o teletrabalho por forma a manter 

a resposta à população com os serviços mínimos e cria equipas de intervenção no Espaço 

Público que só atuarão em caso de emergência. 

Havendo a necessidade de manter os Mercados Municipais abertos e cumprindo as normas 

da DGS, foram implementadas restrições de acesso aos mercados cumprindo o Despacho 

010/JFO/2020, por forma a minimizar a possibilidade de propagação do contágio do 

COVID19. 

Em resposta o CCI, (Centro de Coordenação Integrada), 

decide implementar uma série de apoios à população que 

foram sendo ativados mediante a constatação da 

necessidade. 

Foram criados cartazes com mensagens destinadas a 

informar a população dos cuidados a ter e dos serviços 

que a junta de freguesia tinha ativado. 
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Desinfeção do Espaço Público  

O CCI (Centro de Coordenação Integrado) decidiu dar inicio á desinfeção do espaço público, 

incidindo em primeiro lugar nos locais com maior afluência, as frentes dos prédios, o passeio 

em frente ás farmácias, o espaço circundante do Posto Médico, os mercados, as papeleiras, 

ecopontos e caixotes do lixo, as paragens de autocarro, os bancos na via pública, corrimãos 

e escadas, etc. Para esta desinfeção foi usado uma solução de água, detergente e lixívia, que 

depois viria a ser homologada pela DGS. 

    

Na desinfeção de grandes espaços foi usado um carro dos B. 

V. de Cabo Ruivo, um VUCI (Veículo Urbano de Combate a 

Incêndio), que com os seus 4000L de capacidade permitiu 

uma maior rapidez na resposta, tendo em consideração a 

área a desinfetar.  

 

 

Reabertura dos JI  

Com a abertura dos JI, foi necessário implementar as orientações e regras da DGS. 

Formámos os monitores sobre a forma adequada para higienizar crianças e espaços, o uso 

do EPI na sala de Confinamento, a forma adequada de ativar a sala de Confinamento e as 

regras necessárias a ter em conta nos espaços exteriores da escola e no refeitório. 

 

Olivais em Férias 

Com a decisão de organizar espaços para os mais novos poderem ficar enquanto os pais 

voltavam ao trabalho, decidimos implementar o Olivais em Férias. Com a necessidade de 

cumprir com todas as orientações e normas da DGS, houve a necessidade de dar formação 

aos monitores sobre a forma adequada para higienizar crianças e espaços, o uso do EPI na 

sala de Confinamento, a forma adequada de ativar a sala de Confinamento e as regras 

necessárias a ter em conta nos espaços exteriores da escola e no refeitório. 
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Reuniões Com Parceiros  

Com a convicção que a pandemia se combate por tentar antecipar e atenuar os possíveis 

pontos de contágio, iniciámos reuniões duas vezes por semana com várias instituições, CML, 

SMPC, DGS, SCML, onde analisamos os casos identificados, as suas necessidades, e 

encontramos as respostas necessárias, tão simples como a necessidade básica de passear 

os cães de quem está de quarentena. 

 

Gestão de Material de Proteção  

Foi efetuada a gestão e distribuição criteriosa do material de proteção individual e de grupo 

que recebemos do SMPC, bem como de todo o material que por escassez de recursos temos 

de adquirir. 

 

Preparação Instalações  

Preparámos todas as instalações da Junta de Freguesia com dispensadores de álcool gel e 

dotámos as funcionárias que procedem á limpeza, dos materiais indicados, bem como da 

forma como os devem utilizar, no sentido de diminuir o risco de contaminação dentro das 

instalações da Junta de Freguesia. Numa fase posterior, foram colocadas divisórias de acrílico 

em vários os postos de trabalho por forma a minimizar o possível contágio dos funcionários. 

 

Acompanhamento da Evolução da Pandemia 

Procedemos ao acompanhamento permanente dos dados da pandemia bem como dos 

avanços e alteração de normas e procedimentos por forma a continuarmos a dotar a 

Freguesia dos Olivais e os seus fregueses, das melhores condições possíveis, para os 

proteger da possibilidade de contaminação. 

 

Início do Ano Escolar  

 Com o início das aulas, foi necessário normalizar a informação a transmitir a toda a 

comunidade escolar, seja nos comportamentos necessários que visam a diminuição da 

possibilidade de contágio, seja na abordagem que se deve ter aquando a manifestação de 

sintomas indicadores de estarmos na presença de um possível caso de contaminação. 

RPC2020 – Página 612 de 639



Assim, foram realizadas reuniões de trabalho e formação com todos os agrupamentos de 

escolas e toda a comunidade escolar da freguesia. Em parceria com a Associação 

Humanitária de Busca e Salvamento Internacional, e após um resumo do combate à pandemia 

efetuado pela junta, foi explicado a forma e os procedimentos que se deve ter, quando 

verificamos que podemos estar na presença de um possível contaminado. 

- Verificação de sintomas 

- Ativação da sala de confinamento 

- Comunicação aos pais e SNS 24 

- Forma correta de equipar o EPI  

- Forma correta de desequipar o EPI 

- Procedimento após a saída da sala de confinamento 

 

 

CAF, AEC’s e Refeitórios  

Com a necessidade de cumprir com todas as 

orientações e normas da DGS, decidimos dar 

formação aos monitores sobre a forma adequada 

para higienizar crianças e espaços, o uso do EPI, 

a forma adequada de ativar a sala de 

Confinamento e as regras necessárias a ter em 

conta nos espaços exteriores da escola e no 

refeitório. Também alertámos para os cuidados a 

ter em contexto fora do local de trabalho. 

 

Ação de Vacinação contra a Gripe 

Numa Parceria da Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Lisboa e Direção Geral de 

Saúde, procedemos à organização da vacinação em massa para os fregueses com 65 anos 

ou mais, durante o último trimestre do ano. Após a inscrição efetuada para um dos dois 

números disponíveis, a chamada era reencaminhada para um dos sete funcionários que 

estavam em permanência a receber as inscrições, tendo sido criado um mapa de registo. Na 

presença do mapa final, houve a necessidade de fazer a divisão por zonas da freguesia e 

também por necessidade de vacinação no domicílio. Assim, foram vacinados em vários 

pontos da freguesia criados para esse efeito, cerca de 1300 fregueses. Foram também 

vacinados no domicílio cerca de 400 fregueses. Com o início dos trabalhos, notámos a 
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dificuldade que as farmácias tinham de vacinar os seus utentes, assim foi articulado uma 

forma de continuarem a proceder ao registo de vacinação sempre que lhes fosse solicitado, 

enviado de seguida para a Junta de Freguesia incluir no mapa. Colaboraram neste projeto, 

elementos dos vários serviços da DASEC.  

 

 

 

 

 

Formação 

Tendo a real consciência da necessidade crescente de proceder a 

descontaminação de vários espaços, e sabendo que as empresas 

habilitadas estão assoberbadas de trabalho, decidimos receber 

formação em descontaminação de espaços e pessoas, gestão de 

procedimentos e apoio à decisão. 

Neste momento estamos certificados de forma a podermos efetuar 

pequenas descontaminações, tendo em conta a operacionalidade 

e logística disponível. 

 

4.7 – Plano de Contingência da Pandemia de COVID-19 – Medidas de Apoio 

 

Tendo em conta o Plano de Contingência no âmbito da pandemia de Covid-19, a Junta de 

Freguesia de Olivais, encerrou presencialmente todos os serviços a partir do dia 17 de março.  

Prontamente, foram criadas Equipas de Emergência Social a funcionar em regime de 

teletrabalho e no terreno, constituídas com recursos humanos dos vários serviços da DASEC, 

sectorizando o apoio em diferentes áreas.  

A Junta de Freguesia de Olivais, iniciou a retoma gradual dos serviços presenciais a 15 de 

junho, tendo sido implementadas várias medidas de segurança e higienização. Os serviços 

foram reorganizados e os horários ajustados, recorrendo-se a equipas rotativas, entre 

teletrabalho e trabalho presencial. Em todas as áreas, serviços e equipamentos foram 

implementadas normas de funcionamento e segurança de acordo com as diretrizes das 
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entidades governativas e de saúde, de forma a garantir a segurança e todos/as. Houve um 

reforço da desinfeção dos espaços, a disponibilização de solução desinfetante para as mãos  

e tornou-se obrigatório o uso de máscara de proteção.  

Face à manutenção da necessidade de apoios específicos à população, devido à crise 

económica, social e sanitária, mantiveram-se em funcionamento serviços e equipas de 

Emergência Social, constituídas com recursos humanos dos vários serviços da DASEC, 

mantendo-se várias respostas de apoio à comunidade, que foram sendo adaptadas às 

necessidades.  

 

Contactos Telefónicos 

 

• Parceria com o projeto RADAR: foi prestado um acompanhamento sistemáticos aos 

idosos da Freguesia, na primeira fase da pandemia. Abarcando 2316 utentes, 

contactados no mínimo três vezes, num total de 7000 chamadas, efetuadas no período 

de meados de março a final de maio.  

• Escolas Básicas 1º Ciclo: No mesmo período de março, abril e maio, foram também 

contactados e monitorizados todos os agregados das crianças de escalão A, B e NEE, 

a frequentar as escolas básicas de primeiro ciclo da Freguesia, abarcando 450 

agregados, num total de 1350 chamadas.  

• Utentes das atividades da Junta de Freguesia de Olivais: No primeiro trimestre de 

pandemia,  foram ainda acompanhados sistematicamente todos os utentes que por 

norma usufruíam das atividades Passeios Seniores e Passeios Culturais, abarcando 

250 utentes, num total de 750 chamadas. 

• Centro de Dia:  Desde o primeiro momento, foi efetuado um acompanhamento regular 

de todos os utentes a frequentar o Centro de Dia da Junta de Freguesia de Olivais, 

tendo sido efetuando um total de 779 chamadas ao longo do ano.  

• Banco Alimentar: Foram ainda contatados semanalmente desde o início do projeto e 

até meados de outubro, os utentes de banco alimentar da Junta de Freguesia de 

Olivais, para informação sobre dias e horários de recolhas e outras questões.  
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Linhas de Apoio 

 

 

No âmbito do apoio à população e face às consequências da pandemia, a nível social, 

económico e de saúde, foram sendo constituídas e adaptadas novas formas de contacto com 

a Junta de Freguesia, procurando tornar a resposta aos pedidos de apoio mais célere e direta.  

 

• Estamos On: Primeira linha geral de apoio a todos os fregueses no âmbito da 

pandemia de Covid-19, que efetuava a receção e encaminhamento dos pedidos de apoio e 

informações em diversas áreas. Contou com 275 chamadas, de março agosto. A linha 
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retornou depois ao serviço de origem, mantendo-se como um contacto geral da Junta de 

Freguesia de Olivais, atendendo à criação de outras linhas de apoio especializadas. 

 

• Linha Apoio à Empregabilidade: Destinada a complementar as respostas à 

população, é especificamente dedicada às questões da empregabilidade, como o apoio na 

procura e acesso ao emprego, formação profissional, estágios, ou outros apoios 

especialmente criados neste contexto de pandemia. Procura também prestar apoio no 

recrutamento às entidades empregadoras locais.  

Em vigor desde abril de 2020 a Linha de Apoio atendeu 54 munícipes Olivalenses para prestar 

os seguintes apoios: 

Assunto 

Nº de pessoas 

atendidas 

Nº 

total  

F M  

Encaminhamento para emprego e formação 26 4 30 

Encaminhamentos para elaboração de currículos 7 12 19 

Esclarecimentos de dúvidas relativa a subsídio de desemprego  3 2 5 

Totais  36 18 54 

 

• Linha de Emergência Social: Esta linha destina-se a todos os fregueses que 

atualmente se encontram em situação de vulnerabilidade necessitando de um apoio social. 

Tem como objetivo responder a situações de risco que necessitem da atuação emergente no 

âmbito da proteção social. As situações são encaminhadas para o serviço de intervenção 

social da Junta de Freguesia que efetua a análise, encaminhamento e acompanhamento das 

situações, de acordo com as necessidades de cada utente e as respostas sociais existentes 

na freguesia ou em articulação com outras instituições.  

Ao longo do ano, foram recebidos 291 pedidos de apoio e informação através desta linha.  

 

• Linha Estamos Aqui / Linha de Apoio Psicológico: Esta linha foi criada tendo em 

conta as questões emocionais ligadas ao isolamento e a todas as vulnerabilidades 

psicossociais decorrentes da pandemia, para prestar apoio psicológico, nomeadamente, a 

seniores que se encontram em isolamento social, indivíduos com doença mental e fragilidade 

emocional. A linha funciona de 2ª a 6ª feira, entre as 9h e as 17h, está disponível 
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principalmente para dar resposta a fregueses que pretendiam apoio direto e no momento, 

bem como para fregueses que pretendem sinalizar situações de perigo ou risco. As pessoas 

apoiadas através desta linha podem surgir de três formas distintas: por iniciativa própria; por 

sinalização de outrem e por sinalização dos serviços da Junta de Freguesia que detetem 

situações de maior vulnerabilidade.   

Desde o início do projeto, foram recebidas/efetuadas 411 chamadas telefónicas através desta 

linha de Apoio Psicológico. No final do ano, estavam em acompanhamento 16 utentes.   

 

Apoio Alimentar 

 

-  Alimentação Confecionada: Apoio específico implementado na primeira fase da 

pandemia, para pessoas de risco e/ou sem capacidade para confecionar refeições ou recorrer 

a outros apoios para o efeito, englobando idosos, doentes crónicos e também doentes com 

COVID19.  As refeições, confecionadas nos refeitórios das escolas da freguesia, foram 

entregues todos os dias úteis no domicílio,  englobando todas as refeições diárias, inclusive 

para o fim-de-semana.   

Para a distribuição, foi necessário utilizar seis viaturas cedidas pela CML, formando seis 

equipas de dois colaboradores, ou seja, doze pessoas que diariamente entregavam porta a 

porta a alimentação a todos os que por obrigatoriedade ou por precaução não saiam de casa 

Através deste apoio servimos cerca de 500 

refeições diárias no período de março a maio, 

incluindo refeições para a Corporação de 

Bombeiros e equipa da PSP e Polícia Municipal a 

atuar na Freguesia. No início de junho, 

encontravam-se a receber este apoio mais de uma 

centena de famílias, tendo o apoio sido concluído 

em julho. Todos os agregados foram reavaliados: nalguns casos verificou-se a evolução 

positiva da situação com consequente autonomização face ao apoio; algumas situações foram 

encaminhadas para acompanhamento por outras entidades com competência/capacidade 

para o efeito e alguns casos foram transferidos para o apoio de emergência alimentar da JFO, 

passando a receber cabaz de alimentos semanal.  
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- Rede de Emergência Alimentar / Banco Alimentar da JFO: Resposta social alimentar, 

promovida pela Junta de Freguesia de Olivais em parceria com o Banco Alimentar Contra a 

Fome e tendo o apoio de algumas empresas e grupos de particulares que efetuaram doações 

ao longo do ano. Esta resposta tem tido um impacto social positivo refletindo no bem-estar 

das pessoas/famílias, assim como na poupança mensal no orçamento familiar.  

Os agregados familiares foram sinalizados através dos contactos efetuados pela JFO a 

centenas de idosos da freguesia, pelo diagnóstico feito pela Parceria Local a nível do Bairro 

Bensaúde , através de sinalizações recebidas de outras entidades e através dos  pedidos de 

apoio recebidos nas linhas de apoio disponibilizadas pela Junta de Freguesia de Olivais.  

Os cabazes alimentares são distribuídos uma vez por semana, englobando géneros 

alimentares secos e frescos, variando todos as semanas. Os utentes recolheram o apoio na 

sede da JFO ou no espaço comunitário Bensaúde (conforme a morada de residência).  Nas 

situações de situações de doença, isolamento profilático, idosos com dificuldades de 

mobilidade,  em que não haja possibilidade de apoio familiar, a entrega é efetuada em casa. 

Todas as semanas a lista de utentes foi atualizada, de acordo com as novas sinalizações e 

cancelamentos que se verificaram. Até finais de maio, o projeto englobou 400 agregados 

familiares, sendo 120 famílias residentes no 

Bairro Bensaúde. No trimestre de junho a 

agosto, foram apoiados uma média semanal de 

248 agregados familiares, dos quais uma média 

de 40 são residentes no Bairro Bensaúde. Na 

primeira semana de setembro a lista de utentes 

do banco alimentar contabilizava 188 famílias, 

35 das quais residentes no Bairro Bensaúde. No 

final de novembro, eram apoiadas 153 famílias, 

23 das quais residentes no Bairro Bensaúde, 

pelo que se verifica um ligeiro decréscimo nos 

agregados a necessitar deste auxílio. Na última 

semana de dezembro, a lista de banco alimentar 

da JFO contemplava 161 famílias, das quais 22 

residentes no Bairro Bensaúde e 22 a receber o 

cabaz ao domicílio.  
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- Kit Social: Resposta social alimentar promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, em 

articulação com a Junta de Freguesia, destinada a pessoas/famílias cuja situação atual, 

devido ao Covid-19, levou à perca/suspensão do rendimento/salário. O encerramento das 

escolas e outras instituições que prestavam apoio alimentar ou fornecimento de refeições, 

contribuiu para a desorganização económica e/ou familiar. O Kit Social é composto por 

refeições quentes: pequeno almoço, almoço e jantar e a sua distribuição é  de 2ª a 6ª feira, 

incluindo o fim de semana.  

No total, de 1 de junho e 31 de dezembro de 2020 foram distribuídas no Espaço Comunitário 

12300 refeições quentes a 78 pessoas em situação de carência económica/alimentar 

residentes no Bairro Alfredo Bensaúde. 

A JFO sinalizou ainda 29 agregados familiares na restante freguesia. 

 

Apoio no acesso a medicação 

 

- Apoio no acesso a cuidados médicos e medicação: A JFO apoiou a população, 

especialmente a mais idosa, no encaminhamento de pedidos de receituário para o Centro de 

Saúde dos Olivais (54 pedidos, 33 mulheres e 21 homens). Articulámos também pedidos de 

recolha de sangue ao domicílio ao laboratório de analises Affidea (4) e foram encaminhados 

pedidos de receituário para as farmácias (7).  

 

- Apoio com entrega de medicação ao 

domicílio: Foi constituído também um apoio 

ao nível da recolha de medicação nas 

farmácias locais e posterior entrega no 

domicílio aos idosos ou doentes de risco sem 

apoio familiar, que apresentam dificuldades ou 

impedimentos para a deslocação.  O apoio 

iniciou a 25 de março e mantém-se. Até final 

de maio, foram efetuadas 115 entregas que correspondem a mais de 305 caixas de 

medicamentos. No período  de junho a agosto, manteve-se a média de cerca de 100 apoios 

concedidos no trimestre.  
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5 − Gabinete de Comunicação 

Os dados apresentados reportam-se ao conjunto de atividades desenvolvidas pelo Gabinete 

de Comunicação durante o ano de 2020. 

Este é um Gabinete que, pelos serviços que presta, serve de forma transversal todos os 

Pelouros da Junta de Freguesia. 

Destacaram-se com maior relevo, entre outras, as seguintes atividades nas respetivas áreas 

de interação. 

 

 

5.1 - Jornal Olivais 

Durante este ano o Gabinete de Comunicação procedeu à realização de quatro edições do 

Jornal Olivais, a última das quais (outubro) foi uma edição alargada de 20 páginas em 

contraste com as usuais 16. 

 

5.2 - Presença na Internet da Junta de Freguesia de Olivais 

A Junta de Freguesia de Olivais encontra-se disponível à distância de um clique ou de um 

simples gesto, quer através da sua página eletrónica quer pela sua presença nas redes sociais 

Facebook, Instagram e Youtube. 

 

Website 

Durante este ano foi aposta do Gabinete de Comunicação a produção de pelo menos quatro 

conteúdos semanais noticiosos no website, em paralelo com a edição e produção de texto e 

páginas pedidos pelos diversos pelouros. 

 

Facebook 

Neste ano, o Facebook da Junta de Freguesia teve um aumento significativo de seguidores e 

de gostos na sua página. 

Entre janeiro e dezembro aumentámos o número de seguidores para 16 383 e de gostos 

para 15 519 gostos no Facebook da Junta de Freguesia.  
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O Alcance da publicação consiste no número de pessoas a quem foram apresentadas as 

nossas publicações, seja através de partilha ou de gosto/comentário. Cada vez que alguém 

gosta/comenta uma publicação a ação aparece no feed de notícias dos seus amigos. 

Tivemos um total de 2 458 152 alcances neste ano, com uma média de 5 852 pessoas 

alcançadas por dia.  

 

YouTube 

O canal YouTube da Junta foi outra aposta do Gabinete de Comunicação durante o ano de 

2020. 

Este ano realizámos o upload de 75 vídeos, relativos na sua maioria à AEC. Esta plataforma 

foi essencial no período de confinamento e permitiu a continuidade virtual destas atividades. 

Instagram 

Sendo a rede social com maior crescimento em Portugal, o Instagram começa, em alguns 

pontos, a substituir o Facebook como plataforma de divulgação junto dos mais jovens. 

Não ignorando este crescimento exponencial, o Gabinete de Comunicação apostou na 

produção de conteúdos, na sua maioria visuais. 

Neste ano atingimos os 1638 seguidores. 

 

5.3 - Registo Fotográfico 

Este registo já conta com mais de 130 000 fotografias de todas as atividades realizadas pela 

Junta de Freguesia e permite ao Gabinete de Comunicação fazer um trabalho mais elaborado 

e completo no que diz respeito à divulgação dessas mesmas atividades.  

Atualmente o registo fotográfico de Obras, Higiene Urbana, Espaços Verdes e Espaços 

Públicos tem sido realizado numa base semanal, acompanhando a evolução das intervenções 

desde o seu início. 

Com o arranque do Instagram aumentámos o número de fotografias tiradas por semana. 

Durante este ano foram tiradas cerca de 75 000 fotografias. 
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5.4 - Imagem e Vídeo 

O Gabinete de Comunicação tem a si associada toda a parte da imagem da Junta, desde 

cartazes de eventos, atividades, vídeos e outdoors. 

O núcleo de imagem produziu mais de 197 cartazes, 5 outdoors e 2 Roll Ups para atividades 

e eventos da Junta de Freguesia de Olivais, neste ano. 

 

 

Este ano realizámos os seguintes vídeos: 

• Férias de Natal nas Escolas da Freguesia; 

• Um vídeo promocional da Biblioteca dos Olivais; 

• Um vídeo promocional da Casa da Cultura dos Olivais; 

• Por um País com Bom Ar; 

• Simpósio “Sangue na Guelra”; 

Um Simpósio de Gastronomia onde apresentámos a evolução do nosso Projeto para 

os refeitórios das 7 Escolas Básicas dos Olivais. 

• Eu Digo NÃO ao Desperdício Alimentar; 

• Horta Escolar / Compostagem; 

• Eu Digo NÃO ao Plástico. 

 

5.5 - Reportagens TV’s 

Fomos notícia sobretudo na CMTV, com reportagens e respetivas intervenções da Senhora 

Presidente. Também houve conteúdo noticioso na RTP. 

Temas das reportagens: 

• Desinfeção de ruas no período pandémico 

• Resposta social da JFO durante o período de confinamento 

• Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira 
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6. Pelouro da Igualdade e Políticas de Sustentabilidade 

O Pelouro da Igualdade e Políticas de Sustentabilidade (PIPS) tem como foco a promoção de 

iniciativas de educação para a sustentabilidade, nomeadamente nas áreas da mobilidade 

sustentável, com o projeto da Horta D’Oliva, iniciativas de prevenção de resíduos e promoção 

da igualdade e não discriminação. 

 

6.1. Educação para a Sustentabilidade 

No dia 5 novembro, o PIPS reuniu com a Lisboa E-Nova, para integração no projeto 

“Observatórios de Lisboa”, que pretende gerir os consumos de energia e água das entidades 

parceiras. 

O PIPS integrou candidatura da Associação ASPEA ao projeto “Bairros Saudáveis” e num 

projeto internacional “Future Planning”. 

 

Georeferenciação dos bebedouros dos Olivais 

A freguesia de Olivais conta com a presença de 24 bebedouros no seu território, de utilização 

livre e gratuita. Estes localizam-se maioritariamente junto a parques infantis, parques urbanos, 

praças e equipamentos desportivos. Os bebedouros a cargo da JFO encontram-se listados 

pela Divisão de Ambiente Urbano da JFO. Existem ainda bebedouros situados em espaços 

verdes geridos pela CML.  
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No 2º trimestre de 2020, antes da 

pandemia Covid-19, foi feito o 

levantamento e referenciação de ambos, 

e a sua localização disponibilizada 

online. O seu mapeamento tem como 

intuito uma maior utilização, no âmbito 

das atividades promovidas pela JFO ao 

ar livre, contribuindo para a redução de 

utilização de embalagens descartáveis 

de água. 

 

 

Mapa online e 

disponível no qr-code: https://tinyurl.com/rf9sn6z 

XXVI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental 

O PIPS colaborou na organização das XXVI Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental. 

Este evento decorreu de 6 a 8 de março, na Escola Secundária Eça de Queirós, organizado 

pela ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental, com apoio da Câmara 

Municipal de Lisboa, Lisboa e-Nova e JFO. 

Nas jornadas, os vários pelouros da Junta de Freguesia e a comunidade olivalense foram 

parte ativa, desde a organização do evento, moderação e participação em painéis, pensando 

em todos os detalhes, incluindo as fitas dos crachás pelas mãos delicadas de utentes do 

Centro de Dia, a partir de desperdícios de tecido, até evitando desperdício alimentar após o 

jantar social, com a organização local de solidariedade - Refood Olivais. Participou também 

nos momentos culturais, com o teatro das crianças das CAF, a intervenção da juventude da 

escola secundária e a maturidade do grupo de cavaquinhos da Academia Sénior. Foram 

mostradas algumas das atividades que a JFO está a implementar de forma continuada, os 

recursos de suporte produzidos e partilhados.  

O Programa completo pode ser consultado no site das Jornadas: 

https://jornadaseaaspea201.wixsite.com/jornadas2020. Destacam-se os momentos de 

intervenção da JFO: 

Dia Momento Intervenção Responsáveis 

Figura 70: Localização de bebedouros na freguesia de Olivais 
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6 
março 

Sessão de 
abertura 

Peça de teatro da “Um mundo 
poluído, Oceano perdido” 

CAF Olivais 

Boas-vindas às Jornadas 
Presidente da JFO, 
Rute Lima 

Sessão de 
Comunicações 
Orais Breves 

Moderação de painel 

Eixo 1 – Educação Ambiental 
como contributo para a ação 
climática; 

Eixo 2 – Educação Ambiental na 
preservação da biodiversidade e 
dos sistemas aquáticos 

Vogal Cátia Rosas 
(Igualdade e Políticas 
de Sustentabilidade) 

7 
março 

Visitas locais 
“Rota das Hortas urbanas dos 
Olivais” 

Vogal Anabela Silva 
(Educação) e Inês 
Pascoal 
(Sustentabilidade) 

Sessão 
“Recursos 
pedagógicos 
para usar e 
divulgar” - 7 
Março 

Apresentação do guia de bolso 
“A pedalar para o Trabalho” 

Inês Pascoal 
(Sustentabilidade) 

Jantar Social 
Atuação do Grupo de 
Cavaquinho da Academia Sénior 
dos Olivais 

Academia Sénior dos 
Olivais 

8 
março 

Sessão de 
Encerramento 

Final das Jornadas 
Vogal Anabela Silva 
(Educação) 

 

6.2. Mobilidade sustentável 
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Mobilidade escolar 

A JFO está associada, desde 2019, ao projeto Mãos ao Ar 

(www.lisboa.pt/cidade/mobilidade/maos-ao-ar-lisboa), da Câmara Municipal de Lisboa. Este 

projeto consiste num inquérito que pretende traçar um retrato da mobilidade escolar, ou seja, 

qual o modo de transporte que as 

crianças e jovens utilizam diariamente. 

Também no ano 2020, os kits com os 

inquéritos para as turmas escolares (1º 

ao 12º ano) dos Olivais foram entregues 

e recolhidos pela JFO, em bicicleta, 

durante o mês de outubro, e todos os 

dados sobre a mobilidade escolar foram 

registados na plataforma municipal. 

 

Relativamente aos dados obtidos pelo 

projeto em 2019, o PIPS analisou-os e 

fez-se o diagnóstico à mobilidade escolar ao nível da freguesia. Foi elaborado um relatório 

global, partilhado nas redes sociais (www.jf-olivais.pt/mobilidade-escolar-nos-olivais/) e 

internamente na JFO. Cada escola recebeu ainda um relatório individual, com os resultados 

relativos às deslocações das suas crianças e jovens. 

 

Olivais a pé 

O PIPS, em estreita colaboração com a Comunicação, elaborou o mapa pedonal da freguesia, 

que exibe caminhos pedonais da freguesia, ligando pontos de referência e indicando o tempo 

que se demora a caminhar entre pontos. 

O mapa pedonal dos Olivais foi lançado na versão impressa e está também disponível online, 

na página criada para o efeito (www.jf-olivais.pt/olivais-a-pe/). 
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Na página “Olivais a Pé” pretende-se dar 

informação e sensibilizar a comunidade 

Olivalense para a possibilidade de utilizar este 

meio de transporte primordial – andar a pé, 

trazendo benefícios ao nível da saúde, 

ambiente e socio-económicos. 

 

Grupo de Trabalho para a Mobilidade 
Sustentável nos Olivais 

O Grupo de Trabalho (GT) para a Mobilidade 

Sustentável nos Olivais pretende envolver a 

população, aberta à participação de todas as 

pessoas interessadas em promover uma 

mobilidade ativa na freguesia (andar a pé, de bicicleta ou outros modos ativos). 

Em fevereiro e maio realizaram-se reuniões deste GT, na Casa da Cultura dos Olivais e on-

line, respetivamente, em que se recolheram contributos para a promoção da mobilidade 

ciclável, assim como para os mapas pedonais dos Olivais que estavam a ser desenvolvidos. 

Algumas pessoas deste GT partilharam os seus testemunhos no Webinar sobre Mobilidade 

Sustentável, promovido pela JFO no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade (setembro). 

 

Passeios temáticos 

Com a realização periódica de passeios temáticos, pela freguesia, a pé ou de bicicleta, 

pretende-se envolver a população a conhecer a freguesia dos Olivais com um outro olhar, 

promovendo o património natural e arquitetónico local, em modo suave. Os passeios previstos 

tiveram de ser revistos face ao contexto da pandemia e às medidas de confinamento em vigor. 

 

Passeios realizados em 2020: 

• 7mar - Rota das Hortas Urbanas dos Olivais 

No âmbito das Jornadas de Educação Ambiental, a Junta de Freguesia de Olivais realizou 

duas visitas técnicas “Rota das Hortas Urbanas dos Olivais”, na qual participaram 25 

participantes (64% mulheres, 36% homens). Cada visita teve a duração aproximada de 3h e 

consistiu numa caminhada de cerca de 5km pelos Olivais, na qual foi incluída a passagem por 

RPC2020 – Página 628 de 639



3 hortas nos Olivais (Horta d’Oliva, Hortas urbanas da Av. De Berlim e Horta da Escola Básica 

Arco-Íris). 

- Visita à Horta da Escola Básica Arco Íris: a vogal Anabela Silva mostrou a horta da escola e 

falou do projeto das hortas escolares nas 7 Escolas Básicas dos Olivais, tendo também 

abordado o projeto dos Refeitórios Escolares, que inclui alimentação saudável e com alguns 

produtos biológicos, que abrange todas as crianças destas escolas. 

 

• 4julho - Passeio de Bicicleta pelo Património Arquitetónico 

No dia 4 de julho, a JFO organizou 

um passeio de bicicleta temático, 

pelo património arquitetónico dos 

Olivais. Os participantes passaram 

pelas ruínas do Convento de S. 

Cornélio do século XVII, Quinta do 

Contador Mor do séc. XVIII, Olivais 

do séc. XIX até aos dois Prémios 

Valmor da Arquitetura, de 1967 e 

2011. Os Olivais têm um património 

riquíssimo que interessa conhecer e preservar. 

Publicação nas redes sociais: 

www.facebook.com/story.php?story_fbid=2853155664796257&id=501950299916817 
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• 11julho - Passeio de Bicicleta pelas Hortas Urbanas 

Neste passeio foram visitadas as 

hortas da Quinta Pedagógica dos 

Olivais, do parque hortícola da Av. 

Berlim e da Quinta Conde dos 

Arcos. Este novo percurso temático 

foi adicionado ao site da JFO: 

https://www.jf-olivais.pt/olivais-em-

bicicleta/ 

 

 

• 17julho - Passeio de Bicicleta pelo Roteiro da Água 

Participantes pedalaram entre o aqueduto da Quinta de S. João da Panasqueira, poços, 

chafarizes, lagos e parques urbanos, estabelecendo a sua relação com o património hídrico 

da freguesia de Olivais. O trajeto e os locais de paragem do Roteiro da Água estão disponíveis 

na página: www.jf-olivais.pt/patrimonio-da-agua/ 

 

Participação em outras iniciativas 

• 10jan – Crianças vão de Bicicleta para a Escola 

O Agrupamento Escolar (AE) Fernando Pessoa aceitou o desafio da Junta de Freguesia de 

Olivais na promoção da mobilidade em bicicleta, começando pelas crianças mais novas. 

Assim, adquiriu bicicletas para os recreios e posteriores passeios de bicicleta. A cerimónia de 

entrega das mesmas contou com a presença das Vogais da JFO, Anabela (Educação) e Cátia 

Rosas (Sustentabilidade), com a Diretora do AE, Dra. Cláudia Torres, num passeio entre a 

EB 2,3 Fernando Pessoa e a EB Adriano Correia de Oliveira, na qual as crianças levaram 

bicicletas novas até à escola, acompanhadas por agentes policiais. 
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• 24fev – Plogging de Carnaval 

O PIPS participou em iniciativa promovida pelo 

Desporto da JFO, o Plogging de Carnaval. Este 

tipo de atividade pretende aliar a prática de 

exercício físico, com a apanha de resíduos, 

alertando para a necessidade da correta 

deposição de resíduos nos contentores 

adequados. 

 

Semana Europeia da Mobilidade 

De 16 a 22 de setembro de 2020 decorreu mais uma Semana Europeia da Mobilidade. A JFO 

organizou duas iniciativas. 

• Bike to Work JFO: participaram 

duas funcionárias e a Vogal Cátia 

Rosas, que vieram de bicicleta para 

o trabalho. Neste dia, a Presidente 

Rute Lima inaugurou o novo parque 

de estacionamento para bicicletas 

junto ao edifício da JFO. 

• Webinar “A mobilidade para Tod@s 

nos Olivais”: debate online ao nível 

da mobilidade suave, nomeadamente a pé e em bicicleta, na freguesia de Olivais. No 

painel de oradores/as estiveram presentes a JFO, a CML – Câmara Municipal de 

Lisboa, a EMEL, a Estrada Viva, a Bicicultura e ainda dois moradores dos Olivais. 

Nesta sessão foi também lançada a página “Olivais a Pé”. 
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As atividades da JFO foram registadas na 

plataforma Europeia da Semana da 

Mobilidade – 

(https://mobilityweek.eu/registered-

actions/?country=PT) e foi feito um 

balanço, divulgado no site da JFO (www.jf-

olivais.pt/semana-europeia-da-

mobilidade-2020-nos-olivais/). 

 

6.3. Horta D’Oliva 

A Horta D’Oliva é o talhão que a JFO explora e que pretende envolver a comunidade num 

esforço coletivo de contributo da freguesia para os objetivos de desenvolvimento sustentável 

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

Mais informação sobre a Horta D’Oliva: www.jf-olivais.pt/horta-doliva/  

O PIPS está em estreito contacto com os dois voluntários diários da horta, fornecendo as 

informações da parte da CML.  

No início de 2020 foi feita a caracterização da horta, onde se procedeu à identificação das 

culturas existentes. A Horta D’Oliva contava com 17 espécies/variedades cultivadas e 7 

espécies aromáticas, evidenciando o contributo da horta para a manutenção da diversidade 

vegetal num espaço hortícola. 

Algumas atividades para público planeadas foram adiadas devido à pandemia covid-19. 

Realizaram-se, ainda assim, as seguintes atividades: 
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Nos dias 26 de junho e 17 de julho, 

foi promovido passeio com dois 

grupos de utentes da Cooperativa 

Labor, que tem um Centro de 

Atividades Ocupacionais para 

Jovens com deficiência mental. A 

visita incluiu um passeio pela Quinta 

Conde dos Arcos, visita às hortas 

urbanas e uma atividade prática de 

aplicação de borras de café na Horta 

D’Oliva, para fertilizar o terreno. No 

final da visita, cada utente levou uma 

alface para casa. 

A visita da Cooperativa Labor dividiu-

se em duas datas devido às 

restrições impostas pela Covid-19 

(ajuntamentos máximos de 10 

pessoas). 

 

Publicação nas redes sociais: 

https://facebook.com/story.php?story_fbid=2835777703200720&id=501950299916817 

 

No dia 14 de setembro, foi promovido 

passeio com um grupo de 9 crianças 

em tempo de ATL. A visita incluiu um 

passeio pela Quinta Conde dos Arcos, 

para conhecer os tesouros do espaço, 

incluindo o dragoeiro, o lago e as 

hortas urbanas. As crianças puderam 

ainda ser “mini-agricultores/as” da 

Horta d’Oliva, numa experiência única 

de mãos na terra. 
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A iniciativa foi divulgada: www.jf-olivais.pt/centro-de-estudos-planeta-aprender-visita-a-horta-

doliva/ 

 

6.4. Economia Circular 

 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

De 16 a 24 de novembro de 2019 decorreu a Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

(SEPR), que pretende alertar a população para a necessidade de uma correta gestão de 

resíduos. Face ao contexto pandémico, a SEPR sensibilizou a população através de 

publicações nas redes sociais, com dicas e exemplos para melhor gestão de resíduos, 

incluindo: separação de resíduos, compostagem, contentores de recolha de roupa e artigos, 

reparação de equipamentos, publicações inseridas em projetos que decorrem ou já 

aconteceram na freguesia. 

 

Materiais pedagógicos 

De modo a divulgar a página “Olivais em Bicicleta” www.jf-olivais.pt/olivais-em-bicicleta/ e 

alguma informação útil para pessoas que desejem começar a utilizar a bicicleta no dia-a-dia, 

criaram-se flyers, em 3 versões: para crianças, jovens e população adulta. O intuito é a sua 

distribuição em locais estratégicos. 

 

Figura 71: Modelo dos flyers "Olivais em Bicicleta", frente da versão para crianças (a), da versão para jovens (b), 

da versão para população adulta (c) e verso (d). 

 

Foi também criado um marcador de livros, para distribuir em eventos de caráter ambiental. 
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Figura 72: Marcador de livros Sustentabilidade 

 

6.5. Igualdade 
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Plano Local para a Igualdade e Não Discriminação - PLIND 

O Plano Local para a Igualdade e 

Não Discriminação – PLIND é um 

plano que conta com a 

colaboração de vários Pelouros 

da JFO, estando já em 

implementação várias das 

medidas previstas.  

 

Em novembro reuniram-se os pontos focais do PLIND, em que se fez o balanço da 

implementação do projeto. 

 

Parcerias 

Foram realizadas as seguintes reuniões de trabalho, com o intuito de criar redes de contacto 

para criação de iniciativas e projetos: 

• 24/06/2020: APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

• 29/06/2020: Urban Dynamics 

 

6.6. Participação em Conferências e sessões de Formação 

A Vogal, Eng.ª Cátia Rosas participou em duas sessões online, com o intuito de apresentar 

externamente o trabalho que se faz ao nível da Igualdade e Sustentabilidade na JFO. 
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- No dia 26 de outubro, Dia 

Municipal para a Igualdade, 

a Vogal, Eng.ª Cátia Rosas, 

apresentou o PLIND no 

webinário “Concretizar 

Localmente a Igualdade 

entre Mulheres e Homens”, 

organizado pela Plataforma 

Portuguesa para os 

Direitos das Mulheres. O 

mesmo encontra-se 

disponível em 

www.youtube.com/watch?v=UYMZ4NKio68  

- No dia 17 de novembro, a Vogal, Eng.ª Cátia Rosas, apresentou as iniciativas do PIPS para 

turma da Escola Básica 2,3 D. Dinis, em Leiria. 

Perante o contexto pandémico, apostou-se na formação da coordenação do PLIND, sobretudo 

em modo online, nomeadamente: 

• 03 e 04/02/2020 – 2º Encontro de Mediação do Conhecimento e Cultura Científica 

• 06/02/2020 – Lançamento da Plataforma "E se Fosse de Outra Cor" 

• 12/02/2020 – “Circular for good Accelerator Demo Day” 

• Curso online “Clima e Género”, promovido pela ONU – Organização das Nações 

Unidas 

• 22/04/2020 - Webinar "Mobilidade e género" do I Congreso Online de Movilidad 

Urbana Sostenible, promovido pelo Instituto de Movilidad 

• 29/04/2020 - Webinar "Gestão de Espaços Públicos sem Herbicidas", promovido pela 

ABAE e Quercus 
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• 12/05/2020 - Webinar "Planeamento e Concepção de Redes Cicláveis", promovido 

pelo IST - Instituto Superior Técnico 

• 13/05/2020 - Webinar de Apresentação de Resultados do Inquérito "Mãos ao Ar 

Lisboa! 2019" 

• 22/05/2020 - Webinar "Que mobilidade pós-covid?", organizado pela Estrada Viva 

• 18/06/2020 - Webinar "20 razões para transformar as ruas do seu bairro", organizado 

pela Estrada Viva 

• 07/08/2020 - Participação na visita guiada "28 árvores da Quinta Conde dos Arcos", 

promovida pela Câmara Municipal de Lisboa 

• Curso de Formação em Compras Ecológicas e Circulares da EU, promovida pelo 

LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P, que decorre em 7 sessões 

(17h de formação total), desde 30 de setembro até 14 de janeiro de 2021. 

• Curso de Avaliação e Gestão de Risco de Violência Doméstica, promovido pela 

Questão de Igualdade, Associação para a Inovação Social, que decorreu em 10 

sessões (30h de formação total), de 21 de outubro a 20 de novembro. 

 

6.7. Participação noutras iniciativas da JFO 

No 4º trimestre de 2020, o PIPS participou no projeto “Caminhadas” para os utentes do Centro 

de Dia, no projeto de “Vacinação contra a gripe” para séniores com mais de 65 anos e na 

distribuição de kits de Natal para utentes do projecto RADAR, do Serviço de Acção Social. 
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