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Na linha da frente 
a apoiar 
quem mais precisa
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PROJETO RADAR

CULTURADESTAQUE

EDUCAÇÃO E MOBILIDADE

REQUALIFICAÇÕES 
NO ESPAÇO PÚBLICO

DESPORTO

O que é? No que consiste? Como funciona?

Melhoramentos no Espaço Público dos Olivais.

Cultura Sem FronteirasOlivais Ajuda

Semana Europeia da Mobilidade 

Semana Europeia do Desporto

Nos Olivais todos contam e 
nós contamos com todos!

Nesta edição, damos a conhecer o Olivais Ajuda, um 
Fundo de Emergência Social mais robusto, mais for-
te, mais sólido que nos permite ajudar ainda mais 
famílias. 

Porque estamos aqui para cuidar de pessoas rei-
teramos o nosso lema de não deixar ninguém para 
trás, estamos e continuamos na Linha da Frente 
para apoiar quem mais precisa.

Ajuda alimentar, ajuda com despesas de educação, 
ajuda no pagamento da renda de casa, ajuda no 
pagamento de contas da água, luz, gás, ajuda com 
medicamentos, ajuda com despesas de saúde, aju-
da com a entrega de refeições quentes e confecio-
nadas. Ajudar é o que nos move e a Junta de Fre-
guesia de Olivais trabalha dia após dia para ajudar 
as famílias, as crianças, os jovens e os idosos. Es-
tamos aqui por todos e vamos continuar. Sempre 
com mais vontade, sempre com mais força.

O trabalho desenvolvido pelas nossas equipas tem 
como missão dar resposta às necessidades de vá-
rias áreas e valências, a que autarquia dos Olivais 
se dedica diariamente.

Nos Olivais damos voz às pessoas, às instituições 
e às coletividades. Nos Olivais todos contam e nós 
contamos com todos.

Aqui buscamos diariamente a melhoria do nosso 
trabalho de serviço público para com a população 

Olivalense. Queremos mais e melhor, queremos fa-
zer da Freguesia de Olivais um lugar melhor para 
quem cá mora, trabalha ou simplesmente nos visita.

Com as iniciativas que temos organizado dinamiza-
mos dia após dia, valências tão importantes como 
a Intervenção Social na Linha da Frente no Apoio 
às Famílias, a Cultura, a Economia Local, o Comér-
cio Tradicional, o Desporto, a Educação, a Mobili-
dade, entre tantas outras áreas de intervenção.

Tornamos assim os Olivais num território mais atra-
tivo, aberto ao mundo, ao mesmo tempo que rece-
bemos, acolhemos e integramos pessoas e cuida-
mos das nossas gentes. Olivais é uma Freguesia que 
cuida de todos.

Com o evento Cultura Sem Fronteiras que a Jun-
ta de Freguesia de Olivais organizou celebrámos a 
igualdade e a importância da existência das dife-
rentes culturas. 

Esta celebração teve como objetivo incentivar 
a inclusão social, sensibilizar para a importân-
cia da vida em sociedade, promover a igualda-
de cultural, religiosa, de género e extinguir os 
preconceitos étnicos e raciais.

Com o concerto de música clássica “Um Requim Ale-
mão OP 45 de Johannes Brahms” proporcionámos à 
população, momentos de grande qualidade musical, 
com a participação de grandes referências da música 
clássica portuguesa, como são o caso da Orquestra 
Filarmónica de Lisboa e do Coro Lisboa Cantat.

Esta é uma Freguesia com espaço para todos, 
exemplo disso foi o evento “Há Fado no Mercado” 
dinamizado pela equipa da Economia Local. Com 
esta iniciativa pretendemos impulsionar o comér-
cio retalhista, de forma a imprimir mais movimen-
to aos mercados da nossa Freguesia, em horários 
não convencionais. O resultado foi um sucesso!

Estamos empenhados em acompanhar as neces-
sidades dos cidadãos, disponibilizando toda a 
informação sobre as atividades realizadas, para 
potenciar um serviço de proximidade, compe-
tente e eficaz.

Nesta edição pode conhecer melhor o Projeto 
Radar que é uma iniciativa realizada em parce-
ria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
e a Junta de Freguesia de Olivais.

Neste projeto de Intervenção social pretende-
mos intervir ativamente na comunidade sénior 
estabelecendo prioridades com a promoção 
de bairros mais solidários, onde se promo-
ve uma comunicação de proximidade entre as 
pessoas e as instituições, para conseguirmos 
acompanhar situações de risco, de carência 
sócio económica ou de isolamento social. 

Para isso identificamos os problemas do nosso 
território e trabalhamos empenhadamente na 
resolução das questões a solucionar junto da 
população sénior.

No âmbito da Educação e da Juventude conti-
nuamos a proporcionar atividades que edu-
cam na vertente pedagógica, mas que permi-
tem às crianças das nossas escolas aprender 
a brincar. Exemplo disso são as iniciativas que 
dinamizámos no Dia Europeu Sem Carros, que 
pode ver mais à frente nesta edição.

No âmbito do Desporto contamos a 30 de de-
zembro com mais uma edição da Corrida de 
São Silvestre dos Olivais, que se assume como 
um dos principais eventos da promoção do 
desporto, em particular do atletismo, nos Oli-
vais e em toda a cidade de Lisboa. 

Contamos com a população dos Olivais para 
uma participação massiva nas nossas iniciati-
vas e programas. É para si que trabalhamos to-
dos os dias.

Conte connosco e com as nossas equipas para 
continuarmos este trabalho que é dedicado 
a si. Já sabe, se precisar de ajuda, venha ter 
connosco!

Bem hajam!

Rute Lima 
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

FICHA TÉCNICA

Ano XXVII
Distribuição gratuita
Dezembro 2022, n.º 305
Diretora: Rute Lima
Diretor de arte: NOTESTUDIO
Paginação: NOTESTUDIO
Fotografia: Rui Elias | Ricardo Monteiro
Impressão: Funchalense – Empresa Gráfica S.A. 
Rua da Capela da Nossa Senhora da Conceição, 
nº 50 – Morelena | 2715-029 Pêro Pinheiro 
Telfs. +351 219 677 450 | +351 919 555 549 
Propriedade e edição:  Junta de Freguesia de Olivais 
Rua General Silva Freire, Lote C  - 1849-029 Lisboa 
 Tel.: 218 540 690 |  E-mail: geral@jf-olivais.pt 
  www.jf-olivais.pt
Registo: 120411
Depósito Legal: 57254/92
Tiragem: 20.000 exemplares
Por motivos de clareza ou de espaço, reservamos o 
direito de selecionar os temas e publicar só o que 
considerarmos de interesse coletivo.   

Rute Lima
Presidente da Junta de Freguesia de Olivais

3

O Fundo de Emergência Social (FES) e de Re-
cuperação de Lisboa na vertente de apoio aos 
agregados familiares resulta de uma respos-
ta social organizada pela Junta de Freguesia de 
Olivais.

Este fundo é de natureza financeira e não pode 
ser acumulado com quaisquer outros apoios re-
cebidos da CML ou de outras entidades públi-
cas ou privadas, nomeadamente, outros apoios 
habitacionais ou prestações sociais extraordi-
nárias, desde que concedidos para os mesmos 
fins e pelos mesmos fundamentos.

A Junta de Freguesia 
trabalha dia após 
dia para ajudar as 
famílias, as crianças, 
os jovens e os idosos

Tendo como base o apoio social às famílias 
carenciadas e o difícil contexto socioeconó-
mico que Portugal atravessa devido à crise 
instalada, tornou-se urgente muscular a área 
de intervenção e apoio social.

De forma a fazer face às necessidades dos 
agregados familiares recenseados na Fregue-
sia de Olivais, em situação comprovada de 
precaridade económica, o Fundo de Emer-
gência Social da Junta de Freguesia de Olivais 
prevê várias respostas ao combate da pobre-
za e da exclusão social.

Para este mandato foram aprovadas as medi-
das extraordinárias de apoio às famílias que 
contam com as várias frentes de ajuda como 
são exemplo o banco alimentar, a loja social, 
os apoios de habitação, bens essenciais, edu-
cação, saúde, refeições confecionadas, entre 
outros.

O apoio alimentar excecional e de transição 
permite assegurar no imediato e sem inter-
rupções, a prestação do mesmo à população 
carenciada.

Tem dificuldades? 
Venha ter connosco. 
Olivais Ajuda
 
Como é que funciona?

O Serviço de Intervenção Social da Junta de 
Freguesia de Olivais analisa e propõem os 
apoios sociais para os agregados familiares, 
com base numa análise documental e outras 
diligências necessárias à fundamentação das 
propostas. 

É ainda realizado quando necessário, um 
acompanhamento aos agregados apoiados 
no âmbito do FES, decorrente de uma inter-
venção pluridisciplinar, sustentada na dis-
cussão realizada por diversos técnicos afetos 
aos nossos serviços da área social, psico-
logia e de saúde, com o consentimento do 
agregado, garantindo-se a confidencialida-
de durante todo o processo de candidatura e 
etapas seguintes.

Na linha da frente a apoiar 
quem mais precisa
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Que apoios estão previstos?

Os apoios previstos neste Fundo de Emergên-
cia são essencialmente de natureza social, de 
forma a garantir a resposta alimentar a muníci-
pes carenciados, desfavorecidos e/ou vulnerá-
veis da Freguesia de Olivais. 

Estão previstas as seguintes medidas no Oli-
vais Ajuda:

Banco alimentar, loja social, apoios com a ren-
da da habitação, aquisição de medicamentos, 
meios complementares de diagnóstico ou ou-
tras despesas de saúde de carácter continua-
do, prescritos através de receita médica ou 
acompanhados de declaração médica, servi-
ços básicos como água, eletricidade e gás, te-
lefone e internet.

Quando os apoios previstos nas presentes re-
gras se revelem inadequados ou insuficientes 
para garantir a subsistência, designadamen-
te quando persistam situações de carência ali-
mentar em pessoas de grande vulnerabilidade 
social em função da idade, deficiência ou con-
dição de saúde, isoladas e/ou sem rede de su-
porte ou enquadramento nas respostas exis-
tentes na Rede Social da Cidade de Lisboa, 
pode a Junta de Freguesia garantir apoio ali-
mentar excecional e de transição, através da 
disponibilização de acesso a refeições confe-
cionadas.

Olivais Ajuda vai incidir na confeção e disponi-
bilização de refeições, ao abrigo de parcerias 

dio, ou diminuição súbita de rendimentos 
provenientes de prestações sociais ou de 
qualquer outra circunstância que degrade 
substancialmente a sua capacidade de so-
brevivência. (**)

(*) Os agregados familiares que se encontrem nas 
situações identificadas nos pontos 1 ou 2 devem 
ainda reunir, cumulativamente, os requisitos iden-
tificados nas alíneas de a) a d) abaixo mencionadas. 

(**) Os agregados familiares que se encontrem 
na situação identificada no ponto 3, devem reu-
nir os requisitos identificados nas alíneas c) e d) 
referidas abaixo. 

a) Não possuam, nem qualquer outro membro 
do seu agregado familiar, habitação alternativa 

estabelecidas com diversas entidades do setor 
social e solidário e em estreita articulação com 
os estabelecimentos da Freguesia.

A disponibilização de refeições confecionadas 
ao abrigo do FES ou de outra entidade do se-
tor social e solidário, podem funcionar nos se-
guintes moldes, entrega de alimentação con-
fecionada em cozinha comunitária ou da Junta 
de Freguesia ou entrega de cartões, vouchers 
ou outros títulos que permitam a aquisição das 
mesmas.

Em função da análise social efetuada pelos 
Serviços de Intervenção Social da Junta de Fre-
guesia de Olivais dos agregados familiares e a 
determinação da duração da resposta alimen-
tar, pode ocorrer encaminhamento para res-
postas solidárias mais duradouras, como é o 
caso da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Os apoios concedidos não podem ser acumula-
dos com quaisquer outros apoios recebidos da 
Câmara Municipal de Lisboa ou de outras en-
tidades públicas ou privadas, nomeadamen-
te outros apoios habitacionais ou prestações 
sociais extraordinárias, desde que concedidos 
para os mesmos fins e pelos mesmos funda-
mentos.

 
Quem se pode candidatar ao Olivais 
Ajuda?

A análise dos processos de candidatura ao Fun-
do de Emergência Social, na vertente de apoio 

na área metropolitana de Lisboa e concelhos li-
mítrofes; 

b) Não se encontrem a ocupar abusivamente 
um fogo municipal ou, em virtude dessa infra-
ção, tenham sido alvo de desocupação coerciva 
por parte da Polícia Municipal;

c) Possuam um rendimento mensal per capita, igual 
ou inferior a 70% da remuneração mínima mensal 
garantida em vigor (salário mínimo nacional); 

d) Não beneficiem, através de nenhum membro 
do agregado familiar, de outros apoios habitacio-
nais ou prestações sociais permanentes ou ex-
traordinários concedidos para os mesmos fins e 
pelos mesmos fundamentos, quer através da CML 
quer de outras entidades públicas ou privadas.

aos agregados familiares será realizada pela 
equipa dos Serviços de Intervenção Social da 
Junta de Freguesia de Olivais.

Após estudo dos atendimentos sociais, quem 
comprovadamente se encontre numa situação 
de carência económica e reúna os critérios de-
finidos pela Câmara Municipal de Lisboa, pode-
rá usufruir do apoio ao Fundo de Emergência 
Social, sendo que estes são de natureza exce-
cional e temporários.

 
Agregados familiares da Freguesia de Olivais 
que se encontrem numa das seguintes situa-
ções: 

1. Carência de habitação na sequência de per-
da de alojamento por derrocada, catástrofe, 
ação de despejo executada por decisão ju-
dicial, execução de hipoteca decorrente de 
decisão judicial, violência doméstica e ces-
sação de permanência em estabelecimento 
coletivo. (*)

2. Risco elevado e confirmado de perda imi-
nente da habitação, por impossibilidade de 
pagamento de renda ou prestação da casa 
na sequência de desemprego e ausência do 
respetivo subsídio, ou diminuição súbita de 
rendimentos provenientes de prestações 
sociais; (*)

3. Em situação de carência económica emer-
gente, designadamente decorrente de des-
pedimento e ausência do respetivo subsí-

Onde me devo dirigir para saber 
informações?

Deve dirigir-se aos Serviços de Intervenção So-
cial da Junta de Freguesia de Olivais sito 
na Rua Contra-Almirante Armando Ferraz, 1800-
152 Lisboa.

Telefone: 21 854 06 90 
E-mail: intervencao.social@jf-olivais.pt  
Horário: segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00.

As medidas apresentadas fazem parte de um Contra-
to de Delegação de Competências entre o Município 
de Lisboa e a Junta de Freguesia de Olivais.

Esta intervenção é financiada pela Câmara Municipal de 
Lisboa e executada pela Junta de Freguesia de Olivais.
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O Projeto Radar é uma iniciativa da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa e é baseado num 
conceito pioneiro em Portugal, do qual a Fre-
guesia de Olivais faz parte.

Este projeto tem como prioridade a promoção 
de bairros mais solidários, onde se estabelece 
mais comunicação entre as pessoas e se sina-
lizam casos de risco, isolamento ou de solidão 
da população com +65 anos.

O Projeto Radar proporciona à comunidade 
condições para participação social, através do 
exercício de cidadania, reforçando assim os la-
ços entre as pessoas.

Na Freguesia de Olivais, as equipas de rua vão 
de casa em casa dos moradores com +65 anos, 
que vivem sozinhos para perceber que dificul-
dades enfrentam e de que ajudas precisam no 
seu quotidiano.

Este é um trabalho solidário feito em rede, 
para prevenir e reduzir o risco de isolamento 
e de solidão não desejada através da promo-
ção do respeito, reconhecimento e da solida-
riedade social.

Este projeto permite identificar a população da 
Freguesia de Olivais +65 anos, tendo em conta 
as suas expetativas e privações, com o objeti-
vo de construir sistemas de base comunitária 
de intervenção social.

Os parceiros do Projeto Radar, juntamente com 
as famílias e vizinhos das pessoas identifica-
das, como o comércio local atuam de forma 
integrada para contribuir para o bem-estar e 
melhoria da qualidade de vida, de toda a po-
pulação sinalizada.

Esta referenciação de pessoas em risco é um 
trabalho de rua, que é feito junto da comuni-
dade. Os técnicos da Santa Casa juntamente 
com os técnicos de intervenção social da Jun-
ta de Freguesia de Olivais fazem entrevistas 
porta-a-porta, para perceber as necessidades 
da população.

Esta é uma iniciativa que pretende apoiar a 
população com +65 anos que vive sozinha 
criando assim radares de alerta. 

A primeira abordagem que é feita por estas 
equipas é falar, escutar, para depois cuidar da 
pessoa. Procura-se proporcionar respostas de 
acordo com as necessidades de cada um.

Existem situações extremas como casos de 
violência doméstica, pessoas que não saem 
de casa há muito tempo porque não têm 
como o fazer, pessoas que não têm dinheiro 
para se alimentar, cuidados de higiene com-
prometidos, e que não têm como pedir aju-
da aos serviços ou não sabem como o fazer.  
É para colmatar estas falhas e necessidades 
da população menos informada que existe o 
Projeto Radar.

Para identificar estes casos, os técnicos fazem 
uma entrevista aos elementos que visitam. 
Estas pessoas recebem depois uma chama-
da de um técnico da Santa Casa, para validar 
a entrevista e para perceber mais detalhada-
mente, se a pessoa necessita de algum tipo de 
resposta e nessa fase, o processo é reencami-
nhado para os serviços. Se não necessitar de 
cuidados frequentes, é-lhe atribuído um con-
tacto telefónico para onde pode ligar sempre 
que precisar de ajuda. Existem também dis-
positivos automáticos de alerta que permi-

tem chamar ajuda através de um simples to-
que num botão de um dispositivo entregue 
pelo Projeto Radar.

Com a realização de visitas domiciliárias, as equi-
pas Radar concluem que, na maioria dos casos 
são referidas dificuldades quotidianas na execu-
ção de tarefas do dia-a-dia. A questão da higiene 
pessoal, limpeza da casa ou confeção das refei-
ções são identificadas como algumas das dificul-
dades mais frequentes.

A intervenção do Projeto Radar identifica, prio-
riza e encaminha diversos fatores relacionados 
com o isolamento, a alimentação, a autonomia, 
a saúde, a habitação, os maus-tratos, as condi-
ções económico-financeiras, a orientação e ne-
cessidade de intervir com apoio domiciliário.

O Projeto Radar integra uma comunicação em 
rede com uma colaboração capaz de integrar, 
avaliar, encaminhar e articular processos entre 
as entidades parceiras.

As redes informais de acompanhamento social 
de cada território possibilitam a rentabiliza-
ção da informação e permitem a identificação e 
prevenção, sendo elementos fundamentais na 
construção de bairros mais solidários.

Estas iniciativas de proximidade são organiza-
das pela Junta de Freguesia de Olivais e San-
ta Casa da Misericórdia num regime mensal. As 
equipas de rua são compostas pelos Técnicos 
Superiores da Santa Casa, Paulo Alves e Caro-
lina Coelho e Stefan Mota da Junta de Fregue-
sia de Olivais. 

Se eles lhe baterem à porta abra, pois só que-
rem cuidar de si!

Projeto Radar
Radares que cuidam

Seminário da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens
Há 20 Anos pelos Direitos das Crianças

Cruzeiro no Tejo

76

Equipa Radar

No mês de outubro, a Junta de Freguesia de Oli-
vais organizou um Cruzeiro no Rio Tejo para a 
comunidade sénior.

A saída foi feita da sede da Junta de Freguesia, 
com destino à Doca do Espanhol em Alcânta-
ra. De seguida deu-se início ao passeio com um 
percurso Cruzeiro pelo Rio Tejo, que durou cer-
ca de duas horas.

Na atividade, a comunidade dos Olivais contou 
com várias variedades a bordo como declamação 
de poemas, música ao vivo, onde alguns olivalen-

ses não resistiram a dar um pezinho de dança. Foi 
uma manhã muito divertida.

Durante o passeio, os Vogais do Executivo da 
Junta de Freguesia de Olivais, Ana Crista, Ana-
bela Silva e Duarte Carreira tiveram oportunida-
de de conversar com os passageiros, e ouvir al-
gumas sugestões para iniciativas que gostariam 
de realizar em conjunto, com a equipa de Inter-
venção Social da autarquia.

À saída do barco, todos os participantes rece-
beram um lanche e uma camisola como recor-

dação de uma manhã muito animada. O balan-
ço foi muito positivo, pois todos os passageiros 
gostaram muito deste passeio.

Esta iniciativa resultou de uma parceria entre a 
Junta de Freguesia de Olivais e o Projeto Radar 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A Junta de Freguesia conta com todos para ade-
rirem às próximas iniciativas que organizamos a 
pensar em si.

Fique atento!

O Seminário da Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens (CPCJ) Lisboa Oriental realizou-se 
em outubro, no Parque das Nações para celebrar 
20 Anos pelos Direitos das Crianças.

A Junta de Freguesia de Olivais parabeniza a 
equipa CPCJ Lisboa Oriental pelos seus 20 anos 
de funcionamento e as CPCJ’s do país que duran-
te todos estes anos trabalham em prol dos direi-
tos das crianças. As Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens definem-se como instituições 
oficiais não judiciárias, com autonomia funcio-
nal, que visam promover os direitos da criança 
e do jovem de forma a prevenir ou pôr termo a 
situações suscetíveis de afetar a sua segurança, 
saúde, formação, educação ou desenvolvimento.

Destacamos o papel da Junta de Freguesia de 
Olivais no suporte à CPCJ da sua área geográ-
fica, no trabalho que é feito em rede e parceria 
com a cedência de técnicos, bem como a impor-
tância da articulação entre os serviços de Inter-
venção Social e as entidades locais com compe-
tência em matéria da infância e juventude.

É esta sinergia e articulação, cada vez mais 
concertada que permite a prevenção de si-
tuações de perigo, o acompanhamento das 
famílias e suas crianças, e uma intervenção 
mais eficaz.

Os dados são claros no que respeita às pro-
blemáticas mais sinalizadas junto da CPCJ, os 
elevados números registados de violência do-
méstica, absentismo escolar, negligência, entre 
outros problemas devem promover uma refle-
xão exigente sobre as atuais políticas de prote-

ção, sobre o combate às desigualdades sociais 
e exclusão social para eliminar o principal fa-
tor de risco, a pobreza. É urgente ampliar a rede 
comunitária de apoio e melhorar a qualifica-
ção das organizações em prol do bem-estar das 
nossas crianças e jovens.

No painel deste seminário estiveram presentes 
a Dra. Rosário Farmhouse que preside a Comis-
são Nacional e em representação da Presidente 
da Junta de Freguesia de Olivais, Rute Lima es-
teve o Vogal Duarte Carreira.

Executivo no Cruzeiro

Painel do Seminário CPCJ



E
D

IT
O

R
IA

L E
D

ITO
R

IA
L

8 998

E
S

P
A

Ç
O

 P
Ú

B
LIC

OE
S

P
A

Ç
O

 P
Ú

B
LI

C
O

A intervenção prevista tem como objetivo fun-
damental a reconversão e requalificação da 
zona interior da rotunda, visando a criação de 
um ponto de referência, garantindo o enqua-
dramento paisagístico, bem como as condições 
de segurança à circulação rodoviária.

Pretende-se conferir uma nova identidade 
à rotunda, recorrendo a material vegetal de 
baixa manutenção. A proposta de interven-
ção paisagística pretende articular as diretivas 
enunciadas, com vista a um espaço exterior de 
qualidade ambiental e estética, tendo sempre 

em conta os aspetos de manutenção e de se-
gurança viária.

Esta intervenção é financiada pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa e executada pela Junta de 
Freguesia de Olivais.

Nova Rotunda Matilde Bensaúde

Requalificação da Rotunda Baden Powell
A obra de Requalificação da Rotunda Baden 
Powell teve início em novembro.

Esta intervenção tem como principal objeti-
vo, a requalificação da zona interior da ro-
tunda visando a sua harmonização, garan-
tindo o enquadramento paisagístico, bem 
como as condições de segurança à circula-
ção rodoviária.

Pretende-se reforçar a identidade da rotunda, 
recorrendo a material vegetal de baixa manuten-
ção e adaptado às condições a que se destinam, 
tendo-se optado por manter as cotas existentes, 
preconizando fundamentalmente zonas de pra-
do, de relvado e de maciços arbustivos.

A vegetação proposta é toda ela muito rústica 
e apropriada para o local, tendo em vista zonas 
verdes sustentáveis, sendo composta essen-

cialmente por manchas arbustivas e de semen-
teira de prados floridos e relvado.  Destaca-se 
ainda que foi um pressuposto fundamental a 
manutenção e reforço do alinhamento de oli-
veiras existentes (Olea europaea var. europaea) 
na elaboração deste projeto.

Esta intervenção é financiada pela Câmara Mu-
nicipal de Lisboa e executada pela Junta de Fre-
guesia de Olivais.

Rotunda Baden Powell

Rotunda Matilde Bensaúde

A empreitada de reparação e nivelação dos passeios do quarteirão da Rua Al-
fredo Franco e a Estrada da Circunvalação nos Olivais Norte está concluída.

Com esta intervenção pretendeu-se qualificar as acessibilidades de forma 
a proporcionar mais comodidade, mais conforto e melhor mobilidade à po-
pulação. A melhoria e requalificação pedonal nesta zona da Freguesia de 
Olivais foram objeto de intervenção durante os meses de verão. 

Os trabalhos foram da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa 
que realizou esta intervenção para promover a acessibilidade pedonal. 
Esta requalificação permitirá alargar as intervenções na melhoria da rede 
pedonal, em particular nos passeios, contribuindo para o desenvolvimen-
to de um ambiente urbano mais inclusivo, que assegure acessibilidades 
físicas mais equitativas para toda a população.

Em concreto, esta empreitada de requalificação dos acessos pedonais promo-
vem a continuidade aperfeiçoamento dos percursos e das condições de con-
forto e segurança nas deslocações a pé, através da preservação e requalifica-
ção de passeios e da eliminação de barreiras aos utilizadores mais vulneráveis.

Arranjo e nivelação de passeios

Melhor Espaço Público na Praceta B
A praceta B da Avenida Cidade Lourenço Mar-
ques, junto ao Mercado de Olivais Sul – Célula B 
está a ser alvo de requalificação, através de re-
cursos a meios técnicos e operacionais da Junta 
de Freguesia de Olivais.  

Nesta fase da intervenção procedeu-se ao 
restauro da caleira de drenagem da praceta, 
demolição de alvenarias obsoletas, limpeza 

de canteiros, pavimentos, levantamento de 
copas de árvores, os muretes e mobiliário 
urbano (bancos) foram pintados e foi feita 
a substituição de papeleiras.

Serão feitas plantações de espécies aromáticas, 
sendo um dos canteiros, dedicado e entregue à 
população para plantação e manutenção de um 
pequeno jardim.

Estas intervenções de pormenor e cuidado 
têm um grande impacto na vida das pessoas 
e no melhor usufruto, que é feito do espaço 
público.

Esta intervenção de melhoramento e requa-
lificação está a ser executada pelas equi-
pas de manutenção da Junta de Freguesia 
de Olivais. 
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A 1ª edição do Festival Cultura Sem Fronteiras 
decorreu nos Olivais, no Vale do Silêncio, entre 
os dias 15 e 18 de setembro.

Neste evento celebrámos as diferentes culturas, 
religiões, crenças e costumes, que são cada vez 
mais um motivo de união na nossa Freguesia.

Esta festa teve como objetivo incentivar a in-
clusão social, despertar para os benefícios da 
vida em sociedade, promover a igualdade cul-
tural, religiosa, de género e extinguir os pre-
conceitos étnicos e raciais. 

No recinto houve espaço para concertos gratui-
tos, espetáculos culturais alusivos aos vários con-
tinentes ali representados, dança, aulas de des-
porto, música, gastronomia, workshops, diversões 
e muito espaço verde para as crianças brincarem. 

Ao longo dos quatro dias do evento, foi possível 
aprender sobre rituais e costumes das várias e di-
ferentes comunidades presentes neste certame.

O multiculturalismo representado através de 
espetáculos musicais, gastronomia, costumes, 
e diversas atividades, alusivas às entidades re-
presentativas de diversos países/culturas abri-
lhantaram este evento.

As entidades convidadas a participar foram as 
diversas associações e clubes da Freguesia, no-
meadamente na componente de gastronomia e 
com divulgação das suas valências ao nível des-
portivo e de associativismo. Estiveram presen-
tes no Cultura Sem Fronteiras a ADCEO - Asso-
ciação Desportiva e Cultural da Encarnação e 
Olivais, o Futebol Clube Estrelas de Lisboa, o 
Grupo de Pesca e Desporto de Santa Maria dos 
Olivais, Os Forever e os Ingleses Futebol Clube.

No dia 15, celebrámos as culturas africana e in-
diana. Rão Kyao e Lura subiram a palco para 
abrir as hostilidades do Cultura Sem Fronteiras. 
Nesse mesmo dia pudemos assistir às atuações 
de KilanduKilu, Pa-Kua Artes Marciais, Yoga, Pri-
tal Ashvin e Bollywood.

No dia 16 celebrámos a cultura cigana com as 
atuações dos Golden Gypsies, Azahara Diaz, Ma-
bel Afonso e José Leiria e Opré Danças ciganas.

No dia 17, Gabriel O Pensador encheu o Vale 
do Silêncio onde contámos com a presença de 
mais de 20.000 pessoas. Carla Visi fez a abertu-
ra da noite e deixou a plateia rendida à sua voz 
e aos grandes sucessos da música brasileira. 
Este dia foi repleto de atividades de música po-
pular brasileira, como samba, dança coco, fol-
clore, voz e violão sertanejo, pizeiro, forró, roda 
de samba, samba de raiz, pagode, roda de pago-
de, capoeira na relva e mulatas de samba.

No dia 18 e para encerrar com chave de ouro 
celebrámos o dia da cultura portuguesa em 

que Beatriz Rosário, Vitorino e The Black 
Mamba fecharam a última noite de concertos 
gratuitos no Cultura Sem Fronteiras.

Neste dia contámos ainda com a presença do 
Rancho Tradicional de Cinfães, Concerto da 
SFUCO e Tuna Académica Feminina do Insti-
tuto Superior Técnico.

Os finais de tarde animados pela DJ Mer-
che Romero imprimiram ainda mais ma-
gia ao Vale do Silêncio. Com escolhas musi-
cais a condizer com a temática da festa, a DJ 
Merche Romero contagiou a audiência numa 
mistura de dança, alegria e boa disposição.

No Cultura Sem Fronteiras todos dançaram 
ao som da Merche, a plateia não teve como 
não ficar rendido ao talento desta incrível 
artista.

Foram dias de muita música, dança e conví-
vio nos Olivais, nesta que foi a 1ª Edição do 
Cultura Sem Fronteiras.

Cultura Sem Fronteiras
O evento da multiculturalidade nos Olivais

Presidente Rute Lima e Executivo com Gabriel O Pensador

Plateia

Há 
Fado no 
Mercado

Um Requiem Alemão, 
de Johannes Brahms

Há Fado no Mercado foi o evento que a Junta de Fre-
guesia de Olivais organizou para si, nas noites de 4 
e 8 de outubro.

Com esta iniciativa, a equipa dos Mercados e Eco-
nomia Local da Junta de Freguesia de Olivais pre-
tendeu dinamizar o comércio retalhista, que este-
ve a trabalhar até cerca da meia-noite, em cada um 
dos Mercados, Olivais Sul – Célula E e no Mercado 
da Encarnação Sul.

A Presidente Rute Lima e o Vogal da Economia Lo-
cal, Duarte Carreira nos seus discursos relembra-
ram a importância de a comunidade fazer as suas 
compras nos mercados e comércio tradicionais.

Ao comprar no comércio local e mercados dos Oli-
vais promovemos o desenvolvimento da nossa Fre-
guesia, e não só contribuímos para impulsionar a 
economia local, como também se criam postos de 
trabalho e uma maior circulação de pessoas, garan-
tindo uma economia mais prospera e diversificada 
ao nível local. 

No dia 4 de novembro, a Junta de Freguesia de 
Olivais organizou um evento de música clássica, 
Um Requiem Alemão, de Johannes Brahms, que 
teve lugar na Igreja Nossa Sra. da Conceição nos 
Olivais Sul.

A entrada foi gratuita e aberta a toda a popula-
ção, a direção do espetáculo esteve a cargo do 
Maestro Osvaldo Ferreira, que é também funda-
dor e diretor artístico da Orquestra Filarmónica 
Portuguesa. 

Este evento tão especial contou com a participa-
ção da Orquestra Filarmónica Portuguesa e do 
Coro Lisboa Cantat.

Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e 
Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica Por-
tuguesa é amplamente reconhecida, pelo públi-
co como uma das melhores orquestras sinfónicas 
nacionais. Os elevados padrões de qualidade e de 
exigência impressos desde a sua génese, levam-
-na a integrar um conjunto de músicos de eleva-
do nível técnico e artístico, como instrumentistas 
premiados em concursos nacionais e internacio-
nais, ex-integrantes da Orquestra Jovem da União 
Europeia e músicos estrangeiros residentes em 

Nestas duas noites em que os mercados estiveram 
a funcionar em horários pouco convencionais, os 
fadistas Filipa Vieira e José Geadas deixaram a pla-
teia de Olivalense rendida aos seus talentos. Estes 
artistas da nova geração transformaram o Mercado 
de Olivais Sul - Célula E, numa casa de fados e o pú-
blico cantou e dançou ao som dos temas escolhi-
dos para alegrar esta noite tão especial.

No dia 8, o espaço exterior do Mercado da Encarna-
ção Sul, na Praça das Casas Novas encheu para mais 
uma noite de “Há Fado no Mercado!”.

Os artistas que abrilhantaram estas noites foram:

Filipa Vieira, que nasceu em Lisboa e o Fado esteve 
sempre presente na sua vida.

Quando era pequena, Filipa Vieira adormecia 
com o pai a cantar fado e com apenas 11 anos 

Portugal. Ao juntarem-se a este projeto diferen-
ciador e inovador, estes músicos são elementos-
-chave numa orquestra que é uma verdadeira re-
ferência e um símbolo de qualidade.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa produz con-
certos sinfónicos, ópera e promove ligações a ou-
tros géneros artísticos, numa procura constan-
te do desenvolvimento de eventos e espetáculos 
diferenciadores e únicos, construindo, desta for-
ma, a reputação de ser uma orquestra ímpar no 
panorama musical português, pela sua versatili-
dade, ecletismo e visão de futuro.

O Coro Sinfónico Lisboa Cantat iniciou as suas 
atividades no ano de 1977 e é um dos agrupa-

de idade iniciou a sua vida artística, quando pi-
sou um palco pela primeira vez.

José Geadas, um dos nomes da nova geração, 
fadista alentejano é, não só uma promessa, mas 
também uma certeza que será um dos grandes 
nomes do fado do panorama nacional.

Buba Espinho é natural de Beja e desde cedo 
que vive e sente a música de forma intensa. Seu 
pai, também músico, foi quem lhe transmitiu 
este gosto pelos dois patrimónios culturais o 
Cante Alentejano e o Fado. 

Estes dois eventos deixaram a certeza de que 
comprar no Comércio Local contribui para o de-
senvolvimento económico, cultural e social da 
nossa Freguesia, contribuindo também para 
o combate ao isolamento social, e para a uma 
melhor qualidade de vida.

mentos da Associação Musical Lisboa Cantat. É 
um coro amador que conta atualmente com cerca 
de 80 elementos na sua formação principal, sen-
do alguns oriundos de escolas de música como 
o Conservatório Nacional, a Academia de Ama-
dores de Música e o Instituto Gregoriano de Lis-
boa. Tem contribuído para a divulgação da mú-
sica erudita portuguesa, estreando regularmente 
obras de compositores portugueses contemporâ-
neos. Foi coro associado da temporada 2010/2011 
do Centro Cultural de Belém. É de destacar tam-
bém a parceria que mantém, desde 1999, com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Foi uma noite muito especial e memorável na 
Freguesia de Olivais.

Filipa Vieira

Orquestra Filarmónica Portuguesa e Coro Lisboa Cantat

José Geadas Buba Espinho
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A Semana Europeia da Mobilidade regressou aos Oli-
vais para mais uma edição, entre 16 e 22 de setem-
bro em que se promoveu a mobilidade sustentável.

Esta iniciativa surgiu pela primeira vez em 2002, de-
pois de dois anos a celebrar-se o Dia Europeu Sem 
Carros. Este dia teve tanto sucesso que as entida-
des competentes decidiram prolongar a data e pas-
sar a assinalar a Semana Europeia da Mobilidade.

De forma a promover a consciencialização da co-
munidade e da população em geral, os agentes 
decisores decidiram passar a evocar os problemas 
relacionados com o uso do automóvel na cidade, 
como os problemas ambientais e a diminuição do 
nível da qualidade do ar, para sensibilizar as pes-
soas para a mudança de comportamentos. 

“Melhores Ligações” foi o mote das iniciativas des-
te ano, em que se destacou pelas atividades que 
realçaram a importância da mobilidade ciclável, de 
fazer deslocações a pé e utilizar os transportes pú-
blicos.

Nesta promoção da mobilidade sustentável e mais 
amiga do ambiente decorreram iniciativas de ex-
perimentação de trotinetas e bicicletas, workshops 
de promoção da participação pública destinados 
ao público em geral e em especial às famílias.

As crianças das escolas básicas da freguesia de Oli-
vais também se dedicaram a esta causa e andaram 
pelas ruas, a realizar iniciativas no âmbito da Se-
mana Europeia da Mobilidade. 

A Mobilidade Depende de Todos, foi a atividade 
desenvolvida, em que as crianças dos jardins de 

infância realizaram ações de sensibilização, dirigi-
das aos condutores, peões e comunidade em geral. 
As crianças fizeram desenhos que transformaram 
em folhetos que foram distribuídos pela popula-
ção com mensagens de sensibilização para uma 
mobilidade mais sustentável.

Nesta iniciativa participaram as crianças das Esco-
las Básicas Viscondessa dos Olivais, Santa Maria, 
Paulino Montez, Adriano Correia de Oliveira, Arco 
Íris, Sarah Afonso e Alice Vieira. 

Dia Europeu Sem Carros

Semana Europeia da Mobilidade

O Dia Europeu Sem Carros foi assinalado nos Oli-
vais a 22 de setembro, com comboios de bicicletas 
que saíram das sete escolas básicas rumo à Quinta 
Conde dos Arcos e de seguida ao Vale do Silêncio.

Nesta atividade participaram cerca de 60 ciclis-
tas de palmo e meio e mais de 20 adultos, que os 
acompanharam durante todos os percursos, assim 
como no regresso às respetivas escolas.

A atividade “Cicloturismo pelas Ciclovias da Fre-
guesia de Olivais” destinou-se às crianças do 1º ci-
clo das sete escolas básicas da freguesia, para in-
centivar o uso de meios de transporte ciclável ou 
transportes públicos coletivos.

As crianças de 1º ciclo que não participaram na ati-
vidade de cicloturismo, realizaram ações de sen-
sibilização em volta das escolas e dos mercados, 
realizando um inquérito/estudo à comunidade.  
Com estas perguntas, as crianças tentaram perce-
ber a forma como os adultos se deslocam para le-
var e buscar as crianças à escola.

O objetivo foi o de apurar de dados relativos ao 
universo de encarregados de educação/pais de 

O Dia Mundial do Animal que se celebrou no dia 
4 de outubro assinalou nas sete escolas bási-
cas da Freguesia de Olivais, a importância dos 
princípios da Declaração Universal dos Direitos 
do Animal.

Neste dia relembrámos que todos os animais 
têm um papel fundamental para o equilíbrio do 
planeta e que a sua vida deve ser celebrada em 
todas as suas vertentes. É essencial protegê-los 
e respeitá-los, contribuindo sempre para a pre-
servação das espécies.

Considerando que todo o Animal tem direitos. 

Considerando que o reconhecimento por parte 
da espécie humana do direito à existência das 

cada escola, tornando-nos conhecedores dos nú-
meros relativos aos diferentes meios de transpor-
te utilizados.

outras espécies de animais constitui o funda-
mento da coexistência das espécies no mundo.

Considerando que o respeito pelos animais, por 
parte do homem, está relacionado com o res-
peito dos homens entre eles próprios. 

Considerando que faz parte da educação, ensi-
nar, desde a infância, a observar, compreender, 
respeitar e amar os animais.

Surge a importância de saber mais sobre a De-
claração Universal dos Direitos do Animal.

No Dia Mundial do Animal, no âmbito das 
atividades realizadas na AAAF/CAF, os en-
carregados de educação foram convidados 

As Vogais da Junta de Freguesia de Olivais, Anabela 
Silva e Ana Crista acompanharam a realização das 
atividades no âmbito do Dia Europeu Sem Carros.

a levar os seus animais de estimação para 
a escola. 

Com estas atividades pretendemos promover e 
sensibilizar as crianças, para a necessidade de 
proteger e respeitar os animais, contribuir para 
a preservação das espécies lembrando a impor-
tância dos animais na vida das pessoas.

No âmbito da Estratégia Nacional de Educa-
ção e com o objetivo de incutir valores como 
o Bem Estar Animal, as AAAF/CAF organiza-
ram atividades subordinadas a esta temáti-
ca, nas escolas básicas Adriano Correia de 
Oliveira, Alice Vieira, Arco Íris, Sarah Afon-
so, Santa Maria dos Olivais, Paulino Montez e 
Viscondessa dos Olivais.
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Dia Mundial do Animal

Pedalar em Espaço Escolar
No período extracurricular, as crianças das Es-
colas Básicas da Freguesia de Olivais estão 
aprender a pedalar, sob a orientação dos técni-
cos AEC e monitores CAF.

Nem todas as crianças têm bicicleta e queremos 
todas as crianças felizes, por isso pedimos doa-
ções de velocípedes de duas rodas, para ida-
des compreendidas entre os 3 e os 10 anos de 
idade. 

As bicicletas doadas deverão estar em bom es-
tado de conservação, pois são para ser utiliza-
das por crianças e a segurança é muito impor-
tante para nós.

Contacte-nos através do número 218 507 102, 
para que o possamos informar em que escola 
poderá entregar a sua doação.

As Escolas Básicas abrangidas por esta inicia-
tiva são Viscondessa dos Olivais, Santa Maria, 
Paulino Montez, Adriano Correia de Oliveira, 
Arco Íris, Sarah Afonso e Alice Vieira. 

A Junta de Freguesia de Olivais agradece e as 
crianças também!

Comboios de Bicicletas das escolas

Quinta Conde dos Arcos

EB Adriano Correia de Oliveira

EB Viscondessa dos Olivais

EB Alice Vieira EB Sarah Afonso

EB Santa Maria dos Olivais

EB Paulino Montez

EB Arco Íris



15

E
D

ITO
R

IA
L

E
M

P
R

E
G

O

15

Gabinete de Inserção Profissional
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) resulta 
de um protocolo assinado entre a Junta de Fre-
guesia de Olivais e o Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP). 

Tem como objetivo prestar apoio a pessoas 
em situação de desemprego, colocando ao seu 
dispor diversas ferramentas que potenciem o 
seu percurso de reinserção no mercado de tra-
balho.

O Gabinete de Inserção Profissional faz parte 
de uma rede de suporte à intervenção dos ser-
viços de emprego, desenvolvendo em conjun-
to atividades que impulsionam uma inserção 
mais rápida e sustentada das pessoas desem-
pregadas no mercado de trabalho.

O GIP em estreita articulação com os serviços de 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
podem desenvolver as seguintes atividades:

• ações de apoio à procura ativa de emprego e 
desenvolvimento da atitude empreendedora

• captação e divulgação de ofertas de emprego 
e apoio à colocação

• divulgação de medidas de apoio ao emprego, 
formação profissional e empreendedorismo e 
apoio ao encaminhamento de candidatos

• divulgação de programas comunitários que 
promovam a mobilidade no emprego e na for-
mação profissional no espaço europeu

• encaminhamento para ações promotoras do 
desenvolvimento de competências de empre-
gabilidade e criação do próprio emprego

• apoio à inscrição online dos candidatos a em-
prego

• informação sobre o conteúdo e abrangência 
de alguns serviços e apoios em matéria de se-
gurança social

• outras atividades consideradas necessárias, 
pelos serviços de emprego, para apoio à in-
serção profissional dos desempregados

• encaminhamento e orientação para ações de 
formação e medidas de emprego

• receção e registo de ofertas de emprego

• colocação de desempregados/as

Garanta o seu atendimento personalizado me-
diante marcação prévia, de 2ª a 6ª feira, das 9h30 
às 17h00.

Gabinete de Inserção Profissional 

Rua Costa Malheiro Loja A1 e A2, 1800-412 Lisboa

Tel.: 21 853 32 31 | gip.olivais@jf-olivais.pt

Atendimento mediante marcação prévia, de 2ª a 
6ª feira, das 9h30 às 17h00.
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A Semana Europeia do Desporto é uma iniciativa 
promovida pela Comissão Europeia e tem como 
objetivo a promoção do desporto e atividade fí-
sica em toda a Europa. 

Por este motivo são desenvolvidas atividades, 
junto dos cidadãos para que se cumpra este de-
sígnio. A campanha teve como principal lema Ser 
Ativo, #BEACTIVE. Com este lema pretende-se in-
centivar a população para uma vida mais ativa, 
mais saudável e menos sedentária, adaptando e 
incentivando a prática regular de atividade física 
e hábitos de vida saudáveis.

Com estas iniciativas pretende-se contribuir 
para que a população cumpra as recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde que in-
centiva a prática dos seguintes tempos nos res-
petivos escalões:

Adultos - 50 minutos/semana de atividade física 
de intensidade moderada a vigorosa ou 75 minu-
tos de atividade física vigorosa.

Crianças e Jovens - 60 minutos diários de educa-
ção física de intensidade moderada a vigorosa.

O mais importante é acreditar que não exis-
tem barreiras, nem idade limite para prática 
de exercício físico. É importante ser fisicamen-
te ativo e saudável seja aos 30, 40, 60, 70 anos 
de idade, pois nunca é tarde demais para co-
meçar a praticar algo que gostamos e que nos 
faz bem à saúde.

A Semana Europeia do Desporto decorreu nos 
Olivais e houve atividades desportivas para 
todos os gostos. Basquetebol, Escalada, Atle-
tismo, Cycling, Caminhada, Taekwondo, Ca-
poeira e Kickboxing foram algumas das inicia-
tivas realizadas nesta semana ao ar livre, no Vale 
do Silêncio e em vários equipamentos desporti-
vos da freguesia de Olivais.

As entidades parceiras e a equipa do Desporto 
da Junta de Freguesia de Olivais estiveram pre-
sentes na organização e no decorrer das de-
monstrações desportivas.

A Junta de Freguesia de Olivais promoveu uma 
semana de iniciativas com desporto para to-
dos, seja qual for a idade e o género.  O despor-
to promove valores universais, como a inclusão, 
a autonomização e valores de fair play e ética, 
que transcendem a língua e a cultura. 

O Desporto é um direito fundamental, uma ferra-
menta poderosa para fortalecer laços sociais e o 
desenvolvimento sustentável, a paz, a solidarie-
dade e o respeito ao próximo. 
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