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Compromissos assumidos,
compromissos cumpridos

Esta é a primeira edição do Jornal Olivais do mandato 
2021-2025, com a missão de continuarmos a fazer 
mais e melhor pela Freguesia de Olivais e 
por Lisboa. É tempo de continuar, de solidi�car 
projetos e ganhar tempo.

Este será um mandato de recuperação, de resiliência, 
de concretizar tudo aquilo que a Pandemia COVID19 
não nos permitiu realizar. Agora, é tempo de dar 
continuidade a projetos inacabados e, acima de tudo, 
implementar os nossos compromissos assumidos e 
planeados ainda no mandato anterior entre a Junta de 
Freguesia de Olivais e a Câmara Municipal de Lisboa.

O nosso projeto é de união, como sempre foi, e tudo 
faz mais sentido, se cada um de nós oferecer o seu 
melhor. É com este espírito que assumo a minha total 
motivação e dedicação para concretizar os projetos já 
validados.

O nosso espaço público é um local de convívio e de 
partilha da nossa comunidade, é nele que toda a 
nossa vida diária acontece. Nos Olivais partilhamos 
vivências, espaços de recreio comuns para adultos e 
crianças, recorremos aos nossos mercados e comércio 
tradicional, para fazer as nossas compras promoven-
do assim, uma cultura de proximidade entre a nossa 
comunidade.

Viver mais Olivais é um desejo de todos nós! A fregue-
sia que é um verdadeiro jardim na Cidade de Lisboa. 
Aqui servimos famílias, moradores, estudantes, 
pessoas que por cá passeiam, trabalhadores e 
também quem faz dos Olivais um local de passagem. 

Nos Olivais procuramos encontrar mais e melhores 
respostas, para as necessidades de todos.

É por esse motivo, que direcionamos a nossa atenção 
investindo na intervenção e requali�cação de novos 
espaços e dos já existentes:

• A requali�cação total e integrada do Bairro 
da Encarnação;

• A requali�cação da zona envolvente ao 
Spacio Shopping dos Olivais;

• A requali�cação da zona histórica da 
Freguesia (Olivais Velho);

• Continuar o plano de intervenções previsto no 
projeto Repavimentar Lisboa;

• Conclusão das obras de requali�cação das 
Escolas Básicas e Jardins de Infância dos 
Olivais;

• Requali�cação dos Mercados da Fregue-
sia, nomeadamente o Mercado “Célula B”, junto à 
esquadra da PSP dos Olivais;

• Aquisição do Cineteatro da Encarnação 
para requali�cação e transformação no grande 
teatro dos Olivais;

• Implementação de apenas duas zonas 
de tarifação EMEL nos Olivais.

• Implementação de mais Estações Gira, de 
forma a cobrir toda a freguesia com rede ciclável.

• Mais e melhores espetáculos e concertos 
culturais.

Estes são alguns dos grandes objetivos, que nos 
propomos concretizar, nos próximos 4 anos e temos a 
certeza de que todos serão devidamente continua-
dos, pelo novo presidente e vereação da Câmara 
Municipal de Lisboa.

A freguesia de Olivais é rica em diversidade popula-
cional e apresenta várias dinâmicas, tem muitos 
espaços verdes e várias atrações históricas e culturais, 
o que faz com que seja um local mais aprazível para se 
viver.

Viver Mais Olivais!
Olivais freguesia de todos!

2

ED
IT

O
RI

AL



Rótulo Europeu de Responsabilidade Social
distingue Junta de Freguesia de Olivais

Estabelecemos como principais objetivos, a identi�cação das necessi-
dades dos indivíduos e das famílias em situação de carência e fragilidade 
socioeconómica, de forma a elaborar um diagnóstico para darmos uma 
resposta informativa, interventiva e de acompanhamento dos casos. Com 
estes programas e intervenções no tecido social gerámos uma mudança 
para a melhoria da vida dos fregueses, através das políticas sociais.

Em 2018, fomos distinguidos com um rótulo da mesma entidade, desta-
cando as boas práticas sociais relativas à confeção de 
alimentação, com recurso a ingredientes biológicos servi-
dos nas refeições das Escolas da Freguesia de Olivais.

“Fomos reconhecidos desde em 2016 e fomos a primeira 
Junta de Freguesia a receber um prémio destes” comentou a 
Presidente Rute Lima, “não abrandámos e continuámos a trabalhar ardua-
mente, é um tremendo orgulho vermos esse trabalho premia-
do ano após ano por uma entidade como a CEEP” concluiu.

Terceiro prémio
consecutivo

a nível
internacional

A Junta de Freguesia de Olivais renovou pela terceira vez con-
secutiva, o Rótulo Europeu de Responsabilidade Social, 
relativo a boas práticas, atribuído pelo Centro Europeu de Empresas de 
Serviços de Interesse Geral (CEEP).

Este ano, a nossa autarquia venceu na categoria de Políticas 
Sociais e de Proteção Civil no combate à pandemia por Covid-19. 

A nossa relação com estes galardões teve o seu prólogo em 2016, com o 
reconhecimento de Serviços Comunitários prestados com 
excelência, sendo a primeira vez em 2016, que um órgão de gover-
nação local, tenha sido distinguido.

O Serviço de Intervenção Social é uma prioridade da Junta 
de Freguesia de Olivais, na resposta às problemáticas sociais locais, 
resultado das transformações que ocorreram na sociedade durante a época 
da pandemia, onde foi exigida a intervenção musculada do Poder Local. 

Presidente CEEP e Executivo

Organizações distinguidas com o Rótulo Europeu
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de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 

Trabalhar para melhorar a vida dos olivalenses
Estamos a viver um período muito difícil para todos. A pandemia por 
Covid-19 invadiu as nossas vidas, trazendo enormes impactos nos prazos 
do que estava a ser concretizado ou em planeamento. Os adiamentos 
foram inevitáveis. Os ajustes diários, a concentração de esforços nas áreas 
de auxílio ao cidadão e a tentativa de auxiliar as necessidades da nossa 
população, obrigaram a paralisar algumas intervenções em curso. 

Agora, que a tendência para a normalização da vida quotidiana é uma 
realidade, é tempo de retomar os projetos adiados. Demos início há uns 
meses a um amplo e ambicioso projeto de obras e requali�cações na 
nossa freguesia. 

Concluímos dois parques infantis nos Olivais, o Parque Infantil da Rua de 
Manhiça e o da Praça Cidade de São Salvador. Estas intervenções já 
estavam planeadas, mas tiveram que ser suspensas devido à pandemia. 

Retirámos os equipamentos antigos e recentemente colocámos os equi-
pamentos novos, assim como as superfícies. Desta forma, conseguimos 
criar mais dois espaços bonitos e úteis para que as crianças olivalenses 
tenham cada vez mais áreas de diversão e brincadeira. 

Recorde-se que já tinha sido inaugurado o Parque Infantil da Avenida 
Cidade de Luanda com plantação de vegetação que tem sido mantida 
com bastante cuidado. “As crianças necessitam de espaços e de equipa-
mentos para diversão” referiu a Presidente Rute Lima, “é um orgulho e um 
sentimento de dever cumprido podermos ter mais estes dois locais para 
uma vida cada vez mais saudável dos nossos pequenos cidadãos, quere-
mos ter ainda mais e vamos trabalhar para isso” rematou. 

Por outro lado, a Junta de Freguesia assumiu a importância de dar cada 
vez melhores condições de mobilidade aos seus cidadãos e a quem nos 
visita ou faz dos Olivais um ponto de passagem. Desta forma, foi dado o 
início à intervenção em dois locais fundamentais. Numa das entradas da 
freguesia, na Praça José Queirós começou a construção de um novo 
parque de estacionamento que irá permitir uma deslocalização dos carros 

que circulam no centro dos Olivais Norte, dada a proximidade deste novo 
parque à estação de metro e a diversas paragens de autocarro.  Esta obra 
permite, o usufruto de um estacionamento ordenado nesta zona.

Outra intervenção a decorrer neste âmbito situa-se na Praça do S, na Rua 
Alferes Barrilaro Ruas. Aqui irá nascer um espaço novo, mais moderno e 
melhorado, que facilitará tanto o estacionamento automóvel como a 
mobilidade pedonal. O primeiro passo será a repavimentação total do 
piso que apresenta alguma degradação. De seguida, será feito um reorde-
namento dos locais para estacionamento de veículos.

Um conjunto de amplos
projetos para os Olivais

  
Ainda no âmbito da requali�cação do Espaço 
Público, de referir que a Junta de Freguesia 
continua a proceder a amplas repavimen-
tações na via pública. Mais recentemente, 
pudemos concluir as obras de colocação de 
novos pisos no Largo Castro Soromenho, na 
Praça de Bilene e na Rua Cidade da Beira. 

Segundo a Presidente Rute Lima, “a mobili-
dade, no contexto de uma grande freguesia 
como os Olivais, inserida também numa reali-
dade como a cidade de Lisboa, deve ser 
sempre pensada com atenção. 

As obras de repavimentação e de construção 
de parques de estacionamento em locais 
estratégicos pretendem combinar da melhor 
forma, a circulação automóvel segura com a 
utilização de transportes públicos”. Continuam 
a decorrer também, as obras para um novo 
jardim nas imediações do Canal do Alviela, na 
Rua Almada Negreiros. 

Procurou-se regularizar geometrias, originando 
um espaço aberto, essencialmente focado em 
plantações que fará a ligação entre o parque 

infantil e o campo de jogos existentes, mais um 
local que estará disponível para os cidadãos. 

O miradouro do Aeroporto é outra empreitada 
que está em andamento e a limpeza do terreno 
já está concluída. Os trabalhos decorrem neste 
local e na Rua Cidade de Tete, aqui nascerá 
mais um espaço verde, com uma vista deslum-
brante na nossa freguesia. 

A intervenção consiste, não só na criação do 
espaço de miradouro, como numa completa 

requali�cação das zonas de estacionamento 
e das acessibilidades pedonais ao local. 
“Estamos em contínuo processo de melhora-
mento nos Olivais” referiu Rute Lima, “é uma 
tarefa árdua, mas que encaramos com 
enorme responsabilidade. Vamos continuar 
a proceder a amplas intervenções para que 
esta freguesia continue na vanguarda da 
modernidade, com respeito por tudo e 
todos” rematou a Presidente da Junta de 
Freguesia. 

Concluímos mais dois 
parques infantis

Praça do S, Rua Alferes Barrilaro Ruas

Parque Infantil da Rua de Manhiça
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Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 

Estamos a viver um período muito difícil para todos. A pandemia por 
Covid-19 invadiu as nossas vidas, trazendo enormes impactos nos prazos 
do que estava a ser concretizado ou em planeamento. Os adiamentos 
foram inevitáveis. Os ajustes diários, a concentração de esforços nas áreas 
de auxílio ao cidadão e a tentativa de auxiliar as necessidades da nossa 
população, obrigaram a paralisar algumas intervenções em curso. 

Agora, que a tendência para a normalização da vida quotidiana é uma 
realidade, é tempo de retomar os projetos adiados. Demos início há uns 
meses a um amplo e ambicioso projeto de obras e requali�cações na 
nossa freguesia. 

Concluímos dois parques infantis nos Olivais, o Parque Infantil da Rua de 
Manhiça e o da Praça Cidade de São Salvador. Estas intervenções já 
estavam planeadas, mas tiveram que ser suspensas devido à pandemia. 

Retirámos os equipamentos antigos e recentemente colocámos os equi-
pamentos novos, assim como as superfícies. Desta forma, conseguimos 
criar mais dois espaços bonitos e úteis para que as crianças olivalenses 
tenham cada vez mais áreas de diversão e brincadeira. 

Recorde-se que já tinha sido inaugurado o Parque Infantil da Avenida 
Cidade de Luanda com plantação de vegetação que tem sido mantida 
com bastante cuidado. “As crianças necessitam de espaços e de equipa-
mentos para diversão” referiu a Presidente Rute Lima, “é um orgulho e um 
sentimento de dever cumprido podermos ter mais estes dois locais para 
uma vida cada vez mais saudável dos nossos pequenos cidadãos, quere-
mos ter ainda mais e vamos trabalhar para isso” rematou. 

Por outro lado, a Junta de Freguesia assumiu a importância de dar cada 
vez melhores condições de mobilidade aos seus cidadãos e a quem nos 
visita ou faz dos Olivais um ponto de passagem. Desta forma, foi dado o 
início à intervenção em dois locais fundamentais. Numa das entradas da 
freguesia, na Praça José Queirós começou a construção de um novo 
parque de estacionamento que irá permitir uma deslocalização dos carros 

que circulam no centro dos Olivais Norte, dada a proximidade deste novo 
parque à estação de metro e a diversas paragens de autocarro.  Esta obra 
permite, o usufruto de um estacionamento ordenado nesta zona.

Outra intervenção a decorrer neste âmbito situa-se na Praça do S, na Rua 
Alferes Barrilaro Ruas. Aqui irá nascer um espaço novo, mais moderno e 
melhorado, que facilitará tanto o estacionamento automóvel como a 
mobilidade pedonal. O primeiro passo será a repavimentação total do 
piso que apresenta alguma degradação. De seguida, será feito um reorde-
namento dos locais para estacionamento de veículos.

Ainda no âmbito da requali�cação do Espaço 
Público, de referir que a Junta de Freguesia 
continua a proceder a amplas repavimen-
tações na via pública. Mais recentemente, 
pudemos concluir as obras de colocação de 
novos pisos no Largo Castro Soromenho, na 
Praça de Bilene e na Rua Cidade da Beira. 

Segundo a Presidente Rute Lima, “a mobili-
dade, no contexto de uma grande freguesia 
como os Olivais, inserida também numa reali-
dade como a cidade de Lisboa, deve ser 
sempre pensada com atenção. 

As obras de repavimentação e de construção 
de parques de estacionamento em locais 
estratégicos pretendem combinar da melhor 
forma, a circulação automóvel segura com a 
utilização de transportes públicos”. Continuam 
a decorrer também, as obras para um novo 
jardim nas imediações do Canal do Alviela, na 
Rua Almada Negreiros. 

Procurou-se regularizar geometrias, originando 
um espaço aberto, essencialmente focado em 
plantações que fará a ligação entre o parque 

infantil e o campo de jogos existentes, mais um 
local que estará disponível para os cidadãos. 

O miradouro do Aeroporto é outra empreitada 
que está em andamento e a limpeza do terreno 
já está concluída. Os trabalhos decorrem neste 
local e na Rua Cidade de Tete, aqui nascerá 
mais um espaço verde, com uma vista deslum-
brante na nossa freguesia. 

A intervenção consiste, não só na criação do 
espaço de miradouro, como numa completa 

requali�cação das zonas de estacionamento 
e das acessibilidades pedonais ao local. 
“Estamos em contínuo processo de melhora-
mento nos Olivais” referiu Rute Lima, “é uma 
tarefa árdua, mas que encaramos com 
enorme responsabilidade. Vamos continuar 
a proceder a amplas intervenções para que 
esta freguesia continue na vanguarda da 
modernidade, com respeito por tudo e 
todos” rematou a Presidente da Junta de 
Freguesia. 

Rui Elias

Rui Elias

Mais 
estacionamento

e mais 
proximidade dos 

transportes 
públicos

Estamos em contínuo processo
de melhoramento nos Olivais

Praça de Bilene

Novo jardim, Rua Almada Negreiros

Miradouro do Aeroporto, Rua Cidade de Tete

Parque de Estacionamento, Praça José Queirós
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Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 

O Que Queremos
    Fazer

Mais e melhor Olivais para todos,
um compromisso assumido
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Obras do Bairro da Encarnação
a iniciar brevemente

Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



O Que Queremos
    Fazer

de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 
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Mais e melhor Olivais para todos,
um compromisso assumido

Apostar na construção 
de um Parque para 

Autocaravanas

Jornal dos Olivais, Março 2021
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Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 

Rui Elias
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Mercado dos Olivais Sul - Célula B que será totalmente renovado com o apoio da CML

Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.
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Reforço das equipas
de higiene urbana

Requali�cação do espaço envolvente ao Spacio Shopping

Obra já iniciada no Palácio do Contador-Mor
- Biblioteca dos Olivais



de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 
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Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.

Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.
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Aquisição de mais varredoras mecânicas

Imagem meramente ilustrativa na zona a requali�car da Praça Viscondessa dos Olivais



de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 
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No dia 6 de março decorreu no Jardim de Santo 
Eugénio na Encarnação, uma demonstração de 
meios que assinalou o Dia Internacional da 
Proteção Civil.

Neste dia estiveram presentes várias entidades 
que operam na freguesia de olivais e no 
concelho de Lisboa. O objetivo foi o de sensibi-
lizar a população em geral e os mais pequenos 
para a importância da prevenção de compor-
tamentos de risco.

A Presidente da Junta de Freguesia de Olivais 
Rute lima, acompanhada pelo seu executivo 
visitaram o espaço, participaram nas ativi-
dades e demonstrações adquirindo também 

novos conhecimentos sobre as competências 
das entidades envolvidas no evento.

A demonstração de meios operacionais 
contou com a participação dos Bombeiros 
Voluntários de Cabo Ruivo, Polícia de Segu-
rança Pública, Polícia Municipal de Lisboa, 
Regimento de Transportes, Aeródromo de 
Trânsito Nº 1, Centro de Informação Geoespa-
cial do exército, Laboratório Nacional do 
Medicamento e Regimento Sapadores de 
Bombeiros.

Ao longo do dia foram representados vários 
simulacros que envolveram várias situações 
como Suporte Básico de Vida, Resgaste de 

Vítima de Afogamento em meio aquático, Trans-
porte de órgãos, Distribuição de medicamentos, 
desencarceramento de vítimas de acidentes de 
viação, extinção de incêndios, resgaste de 
vítima inanimada em altura, brigada cinotécni-
ca com cães pisteiros, entre muitos outros.

A Unidade de Proteção Civil de 
Olivais tem vindo a desenvolver 
várias ações de sensibilização em 
colaboração com as diversas enti-
dades locais. O objetivo é informar a popu-
lação sobre o que fazer em caso de incêndio, 
sismo, acidente ou outras situações que 
ponham em risco a segurança e bem-estar da 
população.

Demonstração de Meios
Dia Internacional 
da Proteção Civil

Grua Bombeiros Sapadores de Lisboa

Bombeiros Voluntários de Cabo Ruivo

Demonstração de Meios10

Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



Viatura de reboque de pesadosSimulação de perseguição automóvel

Simulação desencarceramentoSimulação de salvamento de vítima de afogamento

Presidente, executivo e equipa Aeródromo Trânsito Nº1
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de estacionamento com boa ligação à rede de 
transportes continuará a ser prioritário.

De referir que o aumento do número de novas 
carreiras e de autocarros em circulação na 

nossa freguesia será alvo de negociação; de 
forma a responder a variados pedidos, preten-
demos, igualmente, apostar na construção de 
um Parque para Autocaravanas.

A mobilidade e a segurança pedonal também 
serão alvo de atenções. Temos o objetivo de 
continuar a proceder intervenções para a 
melhoria das acessibilidades pedonais, com a 
requali�cação de passeios, rebaixamento de 
lancis, construção de caminhos pedonais e 
pintura de passadeiras. 

No que respeita à mobilidade verde, consegui-
mos no mandato anterior, instalar nos Olivais a 
rede ciclável com estações de bicicletas Gira. 
Queremos continuar a expandir, dentro do 
planeado, os troços de ciclovia e destas 
estações. 

A limpeza e tratamento dos nossos extensos 
espaços verdes continuam, da mesma forma, a 
ser uma prioridade do executivo. “Os Olivais 
são o verdadeiro jardim da Cidade de Lisboa e 
o orgulho nesta marca é enorme. Queremos 
que assim continue e tudo faremos para cuidar 
dos nossos espaços verdes” referiu a Presidente 
da Junta de Freguesia, Rute Lima. Desta forma, 
será feita uma contínua renovação destas 
zonas, através da plantação de mais árvores, 
arbustos e áreas de lazer; as nossas equipas de 
manutenção prosseguirão o seu incansável 
trabalho de corte, deservagem, varredura, 
poda e rega. Para a rega, pretende-se apostar 
no recurso a fontes naturais de captação de 
água existentes na nossa freguesia, especial-
mente poços desativados e que podem e 
devem ser recuperados. 

A limpeza da via pública será igualmente alvo de 
reforço. Com especial foco de atenção, na possibi-
lidade de aquisição de mais varredoras mecâni-
cas e sopradores manuais, de forma a facilitar o 
trabalho que as nossas equipas enfrentam.  

A Junta de Freguesia de Olivais irá 
assumir, neste mandato 2021-2025 
um conjunto de novos compromissos 
para o futuro. 

No âmbito das intervenções no 
espaço público, a agenda para melho-
ramentos é ambiciosa. Considerando 
este executivo, a cultura como um 
dos pontos base para uma vida em 
comunidade, iremos diligenciar 
nesse sentido, sobretudo através de 
um projeto emblemático. 

No jornal de balanço do man-
dato anterior, a Presidente Rute 
Lima, já tinha anunciado: a aqui-
sição do Cineteatro da 
Encarnação, sua requali�-
cação e posterior entrega 
aos olivalenses para fruição 
artística e cultural. 

Uma intenção de grande dimensão 
que será considerada prioritária; em 
segundo lugar, pretendemos reno-
var de forma profunda o Palácio do 
Contador-Mor – onde está sediada 
a Biblioteca dos Olivais - preservan-
do a arquitetura e património 
histórico do edifício. 

Relativamente aos processos de 
requali�cação de vários locais da 
freguesia, será feita uma grande 
aposta, na conclusão da requali�-
cação total das escolas de Básicas 
e Jardins de Infância da fregue-
sia. Posteriormente, ocorrerá  
uma intervenção junto das auto-
ridades competentes, de forma 
a garantir a construção de duas 
novas creches nos Olivais, a 
preços acessíveis e adaptados aos rendimen-
tos das famílias. 

Para os mais crescidos, pretendemos criar as 
condições adequadas para a instalação na 
nossa freguesia, de um polo universitário. Por 
outro lado, as requali�cações na via pública 
irão prosseguir, a bom ritmo, com as inter-
venções nas ruas do Bairro da Encarnação, na 
Praceta A da Avenida Cidade de Lourenço 
Marques, nos impasses da Rua Almada 
Negreiros (Rua do Ibo, Rua de Macia, Rua de 
Manjacazé e Rua Vila Alferes Chamusca), na 
Praceta da Rua Vila de Bissorá, na Praceta da 
Rua Cidade de João Belo, requali�cações do 
espaço envolvente ao Spacio Shopping e da 
Praça da Viscondessa dos Olivais e de todo o 
centro histórico da nossa freguesia. 

À semelhança do que foi feito durante o ano 
2021, serão acautelados o conforto e a segu-
rança das deslocações rodoviárias no interior 
dos Olivais. O grande plano de repavimen-
tações iniciou-se durante o ano 2021 e o obje-
tivo será o de continuar a identi�car e a intervir 
em várias vias. No mesmo âmbito, o investi-
mento em criação de mais e melhores parques 
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Serão também acautelados trabalhos de substi-
tuição de caixotes de lixo degradados e criação 
de mais eco-ilhas por toda a freguesia. Nos recur-
sos humanos, o executivo pretende contratar 
mais assistentes operacionais para auxílio nas 
tarefas de higiene urbana, bem como na recolha 
constante de “monos” na via pública.

Por último, o privilégio e espírito de missão que 
temos em manter o contacto pessoal com a 
comunidade. A Junta de Freguesia, no período 
da Pandemia, apoiou diariamente a população: 
levou a casa das famílias mais fragilizadas e 
referenciadas pela ação social, milhares de 
refeições quentes; entregou às famílias mais 

vulneráveis centenas de cabazes com apoio 
alimentar; auxiliou através do seu fundo de 
emergência social, quem num momento de 
maior di�culdade, não conseguiu pagar a conta 
da eletricidade, da água, do gás ou mesmo a 
renda da casa; mobilizou os técnicos de inter-
venção social para contactarem diariamente os 

cidadãos seniores, mais isolados e vulneráreis 
para disponibilizar ajuda ou, quando mais não 
era necessário, uma voz amiga. 

Continuaremos a estar junto da nossa popu-
lação. Não só neste campo, mas também no 
campo do apoio a quem está em situação de 

desemprego através da promoção de mais 
formações certi�cadas em conjunto com o 
IEFP e de medidas de procura ativa de 
emprego, no âmbito do Gabinete de 
Inserção Pro�ssional da Junta de Freguesia. 
“Temos projetada uma agenda muito ambicio-
sa, vamos encará-la com muita responsabili-

dade para que, com trabalho, possamos 

tornar a nossa freguesia 
cada vez mais aprazível 
para todos” referiu a Presidente Rute 

Lima.



Pintura da fachada da Biblioteca

A Biblioteca encontra-se 
temporariamente encerrada 

devido a obras de requalificação.
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Biblioteca/Bedeteca
Municipal dos Olivais
A Biblioteca/Bedeteca Municipal dos Olivais está a ser alvo de inter-
venções no âmbito da sua requali�cação.

O edifício possui inúmeras carências de construção ao nível da impermeabi-
lização, com consequências gravosas no revestimento interior das paredes.  
Por se veri�car a existência de problemas elétricos e de revestimento 
pode-se depreender que estes tenham origem em problemas estruturais. 
Deste modo, julga-se necessário acrescer às intervenções necessárias na 
Biblioteca, as que se prendem com a reabilitação geral da cobertura.

A intervenção a decorrer é �nanciada pela CML e executada pela Junta de 
Freguesia de Olivais e pretende dar resposta às necessidades de 
intervenção identi�cadas e dar aos nossos fregueses um espaço 
cultural com condições mais dignas.

Novo
Espaço
Cidadão
dos Olivais
A Junta de Freguesia dos Olivais vai integrar a rede de Espaços Cidadão da 
Agência para a Modernização Administrativa.

Na prática, o Espaço Cidadão é um ponto de atendimento único, que 
reúne serviços de diferentes entidades, dando assim acesso a inúmeros 
serviços da administração central, local e de entidades privadas que 
prestam serviços de interesse público.

Neste balcão poderá encontrar organismos como a ACT, ADSE, Ministério 
da Saúde, SEF, Instituto da Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações, 
IMT, IFP, Autoridade Tributária e Administração para a Modernização 
Administrativa, entre outros.

Assim pode, por exemplo, tratar da sua Carta de Condução, solicitar nova 
senha ou uma caderneta predial junto da Autoridade Tributária, 
apresentar despesas na ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e 
formação pro�ssional, alterar a morada do Cartão de Cidadão, solicitar o 
Cartão Europeu de Seguro de Doença ou realizar os serviços e-fatura, 
entre muitos outros.

Este projeto permite servir melhor os cidadãos, de forma mais 
rápida e próxima, promovendo a literacia digital por via do 
apoio assistido na prestação dos serviços públicos digitais.

Tudo isto, brevemente ao seu dispor na freguesia de Olivais.
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Na vanguarda
da alimentação
saudável

Os nossos refeitórios continuam em plano de destaque no que 
respeita à disponibilização de refeições saudáveis e a iniciativas 
inovadoras. Primeiro, no âmbito da celebração do Dia Mundial 
da Alimentação, as crianças das EB1/JI dos Olivais, foram 
surpreendidas nos sete refeitórios escolares por uma decoração 
muito divertida, quer na apresentação do prato, quer na 
combinação de outros alimentos. Pretende-se desta forma 
criar uma maior empatia entre as crianças e os 
legumes/vegetais e frutas para que os hábitos saudáveis de 
tornem uma realidade em contexto escolar e familiar. 

O tema foi também trabalhado nas AAAF/CAF e nas AEC 
através da realização de várias atividades, confecionaram 
panquecas de banana com aveia, prepararam espetadas de 
fruta, realizaram jogos sensoriais ao nível do palato, entre 
outras atividades. 

Com estes ensinamentos, as crianças das nossas escolas 
foram sensibilizadas para a importância da alimentação 
saudável. 

Por outro lado, os nossos refeitórios foram destaque numa 
reportagem do Jornal Público, no âmbito das refeições 
escolares. O projeto mais referenciado por este meio de 
comunicação e exemplo a seguir, foi um dos refeitórios 
geridos pela Junta de Freguesia de Olivais, por ser 
pioneiro, pela sua inovação e pela qualidade das 
refeições servidas às crianças.

Servimos alimentos biológicos 
nas refeições escolares

Biblioteca/Bedeteca
Municipal dos Olivais

Refeitórios dos Olivais
em destaque no jornal Público
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Desde o início do mês de fevereiro, que a freguesia de Olivais tem mais 
quatro novas estações da Rede de Bicicletas Partilhadas GIRA. 

As novas localizações são no Spacio Shopping - Avenida Cidade de 
Bissau com 33 docas; Rua Cidade de Luanda com 24 docas; 
Avenida de Berlim/ Rua Américo Jesus Fernandes com 20 docas e Rua 
Contra-Almirante Ferraz frente à Escola Secundária António Damásio com 
24 docas, num total de 101 docas.

A assinalar a continuação deste prolongamento da rede ciclável dos Olivais 
estiveram presentes o Vogal Duarte Carreira da Junta de Freguesia de Olivais 
e o vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Ângelo Pereira.

As novas estações GIRA dos Olivais vêm consolidar as ligações 
da rede ciclável da freguesia. Atualmente, giram mais de 1000 
bicicletas na cidade de Lisboa, este é com certeza um meio de transporte 
alternativo, de mobilidade mais sustentável e amigo do ambiente. 

M
O

BI
LI

DA
DE

14

Mais mobilidade, melhor ambiente

Quatro novas
estações GIRA 

Inauguração das novas estações da Rede de Bicicletas Partilhadas GIRA

Comboio de Bicicletas
Os comboios de bicicletas regressaram às escolas na primeira semana de março. 

Este programa de Mobilidade Escolar permite que as 
crianças vão de bicicleta para a escola de forma segura, 
acompanhadas por monitores. 

Tal como um “comboio” normal, tem uma linha com percurso e horários 
de�nidos. A participação é gratuita, só precisa de fazer inscrição e 
de ter bicicleta.

Os comboios de bicicleta nos Olivais decorrem nas 
seguintes escolas: Escola Básica Sarah Afonso, Escola Básica Paulino 
Montez e Jardim-Escola João de Deus.

Este programa visa sensibilizar e promover a adoção de 
hábitos de mobilidade ativos e sustentáveis nas deslo-
cações para das crianças para a escola. Deste forma, capaci-
tam-se as crianças para o uso utilitário e autónomo da bicicleta em 
contexto citadino. 
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DUARTE ALBUQUERQUE CARREIRA
Substituto Legal da Presidente
Pelouros: Políticas Desportivas e 
Associativismo; Economia Local e Políticas 
para a Empregabilidade;
Políticas para a Habitação e Planeamento 
Urbanístico; Comunicação e Imagem
duarte.carreira@jf-olivais.pt

FERNANDO PINTO
Secretário
Pelouro: Modernização e Simplificação 
Administrativa
fernando.pinto@jf-olivais.pt

Presidente da Junta de Freguesia de Olivais
Pelouros: Relações Institucionais; Políticas para a 
Igualdade, Inclusão Social e Direitos Humanos; 
Organização e Recursos; Ambiente, Espaços 
Verdes e Higiene Urbana; Espaço Público e 
Ordenamento do Território
gae@jf-olivais.pt

JOSÉ RICARDO SILVA
Tesoureiro
Pelouros: Finanças, Património, Segurança e 
Políticas para a Saúde
Coordenador da Unidade Local de Proteção 
Civil da Junta de Freguesia de Olivais
jose.ricardo@jf-olivais.pt

ANA CATARINA CRISTA
Vogal
Pelouro: Políticas para a Intervenção Social
ana.crista@jf-olivais.pt

ANABELA SILVA
Vogal
Pelouro: Políticas para a Educação e Juventude
anabela.silva@jf-olivais.pt

WANDA STUART
Vogal
Pelouro: Políticas Culturais
wanda.stuart@jf-olivais.pt

Rute Lima

Tradicional distribuição de �ores

A 8 de março 2022, data em que se assinalou o 
Dia Internacional da Mulher, a Presidente Rute 
Lima acompanhada por alguns membros do 
seu executivo andaram pela freguesia, a fazer a 
tradicional distribuição de �ores. 

Focados numa cultura de con�ança e proximi-
dade, a Presidente e executivo ouviram as 
sugestões e preocupações da população, tentan-
do sempre articular soluções que permi-
tam uma maior qualidade de vida para 
quem vive e trabalha nos Olivais.

Dia Internacional 
da Mulher
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