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administração

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TRABALHADORES E ADMINISTRAÇÃO
TRABALHADORES
Continuámos a incentivar a participação dos
Trabalhadores da autarquia em acções de
formação contínuas;
Promovemos actividades de formação e de
convívio para os Trabalhadores, Agentes e
Eleitos da autarquia;
Organizámos o convívio de Natal dos
Trabalhadores e colaboradores da autarquia;
Organizámos um jantar convívio de Natal para
o Executivo e para a Assembleia de Freguesia;
Assegurámos a Medicina no Trabalho através
de uma empresa especializada na área;
Mantivemos actualizado o Mapa de Pessoal da
autarquia;
Desencadeamos o processo de avaliação de
desempenho de todos os Trabalhadores da
autarquia;
Continuámos a gerir com rigor e qualidade o
refeitório social para os Trabalhadores, Eleitos
e Parceiros da Junta de Freguesia;
Mantivemos o dia de aniversário do
Trabalhador, como tolerância de ponto.

ADMINISTRAÇÃO

no sentido da sua melhor gestão e
produtividade;
Mantivemos actualizado o inventário dos bens
móveis, imóveis e de consumíveis;
Continuámos a desenvolver as aquisições
necessárias de equipamento, nomeadamente
meios informáticos, fotocopiadoras, máquinas e
ferramentas;
Promovemos a manutenção e preservação dos
equipamentos existentes;
Assegurámos a elaboração de atestados e
certidões cumprindo rigorosamente os prazos
acordados com os moradores;
Procedemos às operações necessárias ao
Recenseamento Eleitoral, de acordo com a
legislação;
Assegurámos todo o apoio logístico para a
concretização das Eleições Autárquicas;
Assegurámos o apoio logístico e administrativo
à Assembleia de Freguesia;
Cedemos as carrinhas da Junta de Freguesia às
instituições locais, de acordo com as normas de
cedência de carrinhas;
Participámos de forma activa na ANAFRE
(Associação Nacional de Freguesias);
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Posto de Correios do B.º Padre Cruz, a
funcionar no Centro Cultural de Carnide e do
Posto de Correios da Quinta da Luz.

Desenvolvemos todos os esforços no sentido
de aumentar a qualidade do atendimento e dos
serviços prestados à população;
Continuámos a assegurar apoio e
aconselhamento jurídico gratuito aos
moradores;
Promovemos o máximo aproveitamento dos
meios informáticos, reprograﬁa e transportes,
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GABINETE DE INFORMAÇÃO

autarquia ou apoiadas por esta;

INFORMAÇÃO

Apoiámos as instituições e parceiros locais nos
projectos gráﬁcos desenvolvidos pelas mesmas
e de iniciativas que contam com o apoio da
Junta de Freguesia.

Assegurámos a edição do Boletim Informativo
da Junta de Freguesia (10 000 exemplares) e a
sua distribuição gratuita em todas as caixas de
correio da Freguesia;
Promovemos a renovação, manutenção e
actualização constante do Site da Internet da
autarquia;
Continuámos a gerir o perﬁl e a página da Junta
de Freguesia no Facebook;
Criámos a página de perﬁl da Junta de
Freguesia no Instagram;
Editámos regularmente a Newsletter da Junta
de Freguesia, de forma a divulgar as actividades
da autarquia e das instituições locais;
Continuámos a assegurar a actualização
periódica dos Painéis Informativos existentes
na via pública;
Mantivemos actualizadas todas as contas de email dos Eleitos e Trabalhadores da autarquia;
Colaborámos, nomeadamente com informação
e/ou publicidade sobre Carnide em diversas
publicações;
Assegurámos a divulgação das iniciativas,
projectos e/ou problemas e acontecimentos
junto da Comunicação Social;
Criámos, mantivemos organizado e ampliámos
o arquivo fotográﬁco da autarquia;
Promovemos a continuidade ao projecto da
Carnide TV, uma outra forma de comunicar com
a população, criando ainda mais interacção com
as Pessoas.
CRIAÇÃO GRÁFICA
Assegurámos a criação gráﬁca dos materiais de
divulgação das iniciativas promovidas pela
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GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA
Participámos de forma activa nos Grupos
Comunitários de:
- Bairro Padre Cruz;
- Horta Nova;
- Carnide Centro;
- Quinta das Camareiras e Parque
Colombo.
Incentivámos a implementação de outros
grupos comunitários na Freguesia;
Incentivámos e apoiámos as iniciativas
comunitárias, promovidas em cada Bairro;
Continuámos a ceder parte do Edifício-Sede da
Junta de Freguesia a vários projectos e/ou
entidades;
Continuámos a ceder o espaço “Juntarte”, o
Espaço Comunitário Bº. Padre Cruz e o Espassus
3G como pólo de apoio à população e sede de
diversas associações locais.
MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE MORADORES
Apoiámos a actividade das associações
representantes de moradores dos bairros da
Freguesia, nomeadamente:
- Associação de Moradores do B.º Padre
Cruz;
- Associação de Moradores da Quinta
da Luz;
- Associação de Moradores do B.º Novo
e Quinta do Bom Nome;
- ART – Associação de Residentes de
Telheiras;
- Associação Futuro com Progresso;
- APOD - Associação para o
Desenvolvimento do B.º da Horta Nova;
- Comissão Administrativa da AUGI da
Rua Particular à Azinhaga dos Lameiros;
- Comissão Administrativa da AUGI da
Rua A e B à Azinhaga Torre do Fato;
- Comissão de Representantes da
Quinta das Camareiras;
- Comissão de Representantes da

Quinta dos Inglesinhos;
- Núcleo Associativo dos Amigos e
Moradores do Centro Histórico de Carnide;
- PACATA.
Promovemos reuniões regulares com todas as
associações de moradores tendo em vista a
articulação de trabalho;
Apoiámos as associações de moradores tendo
em vista a cedência de instalações para as suas
sedes deﬁnitivas;
Continuámos a apoiar ﬁnanceiramente a
legalização das associações com sede na
Freguesia de Carnide;
Continuámos a efectuar esforços junto da
Câmara Municipal de Lisboa para a criação da
Casa da Cidadania de Carnide, espaço de
acolhimento de novas associações e projectos
de apoio à comunidade.
GESTÃO PARTICIPADA
Realizámos, aquando da elaboração das
Grandes Opções do Plano, um amplo convite à
participação cívica da população e dos
representantes das instituições no âmbito da
Gestão Participada que se operacionaliza
também através dos Grupos Comunitários;
Dinamizámos a 3.ª edição do Projecto “Venha
Beber um Café Connosco - Ouvir para Conhecer,
Conhecer para Intervir”, aquando da elaboração
das Grandes Opções do Plano para 2018, onde
foi possível promover reuniões/espaços de
encontro e de proximidade com os moradores e
parceiros de cada bairro para ouvir e recolher
as suas propostas e sugestões, envolvendo a
população e os agentes locais na gestão da sua
freguesia para uma vivência cidadã plena;
Articulámos e divulgámos, ao nível da
Freguesia, o Orçamento Participativo de Lisboa,
contribuindo para a mobilização da
participação da população;
Conseguimos, mais uma vez, ganhar 3 projectos
de Orçamento Participativo para
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implementação de projectos na Freguesia;
Continuámos a dinamizar o Projecto PULSAR,
proporcionando um acompanhamento ainda
mais próximo da população, promovendo-se
assim uma cidadania activa, a capacidade de
auto-organização e a procura colectiva de
soluções e de deﬁnições de prioridades, através
da participação e envolvimento de toda a
população e das entidades parceiras na
melhoria das condições de vida dos moradores
nos seguintes bairros:
- Centro Histórico;
- Bairro Padre Cruz;
- Horta Nova.
Promovemos, no âmbito do Projecto PULSAR, as
comemorações dos Dias do Vizinho nos 3
bairros abrangidos em colaboração com as
entidades parceiras, reuniões para ouvir os
moradores acerca das necessidades dos lotes
onde vivem com a visita posterior dos técnicos
da Gebalis, a oﬁcialização de comissões de
lotes no Bairro da Horta Nova, bem como o
apadrinhamento de novos lotes no Bairro Padre
Cruz;
Apoiámos a Festa do Migrante, iniciativa que
surgiu pelos moradores no Grupo Comunitário
da Horta Nova e após a realização do Dia do
Vizinho neste mesmo bairro;
Apoiámos o Projecto “A Visita” que se
candidatou ao Programa Bip-Zip;
Continuámos a desenvolver a iniciativa “Natal
Comunitário” com uma exposição de rua de
bolas trabalhadas pela população e instituições
de Carnide, no âmbito do incentivo à
participação cidadã;
Dinamizámos o Projecto “Presidente por um
dia” que passa pelo acompanhamento de um
dia de trabalho do Presidente da Junta de
Freguesia, tendo como objectivo promover,
durante uma vez por mês com participantes
diferentes, a partilha de momentos, ﬁcando a
conhecer o trabalho do Autarca e, sempre que
seja possível, dar espaço para que o
participante possa prestar um contributo útil;

Demos continuidade ao Projecto “A Nossa Rua”
com o objectivo de humanizar espaços públicos
devolutos, nomeadamente quintais com
acumulação de mato, lixo e entulho, na zona de
alvenaria do Bairro Padre Cruz, transformandoos em áreas de utilização comunitária,
especiﬁcamente hortas, jardins e espaços de
lazer;
Apresentámos uma candidatura ao Programa
Eco-Freguesias XXI e Carnide conquistou o
Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI, sendo
distinguida com bandeira verde, atribuída pela
Associação Bandeira Azul da Europa.
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DE CRIANÇAS E JOVENS
Promovemos acções e projectos de incentivo e
de promoção da participação activa e cidadã de
Crianças e Jovens;
Continuámos a organizar visitas às salas de
aula de Jardim-de-Infância, do 1.º, 2.º e 3.º
Ciclos do Ensino Básico do Presidente da Junta
de Freguesia para a execução de debates sobre
questões relacionadas com a cidadania;
Desenvolvemos visitas ao edifício sede da Junta
de Freguesia de grupos de Jardim-de-Infância e
do 1.º Ciclo do Ensino Básico para um melhor
conhecimento do trabalho e das competências
de uma autarquia;
Continuámos a dinamizar a mascote infantil da
participação cidadã: o “Sou!”;
Continuámos a dinamizar a página do facebook
do “Sou” integrada no projecto da promoção
cidadã de Crianças e Jovens;
Participámos em eventos, reuniões e
intercâmbios de promoção e discussão da
problemática do formato Participação Cidadã.

05

área
intervenção
comunitária

EDUCAÇÃO

ÓRGÃOS DE GESTÃO DAS ESCOLAS

CONSELHO CONSULTIVO DE EDUCAÇÃO

Participámos de forma activa nos Conselhos
Gerais do Agrupamento de Escolas do Bairro
Padre Cruz e do Agrupamento de Escolas
Vergílio Ferreira;

Assegurámos o funcionamento e a coordenação
do Conselho Consultivo de Educação, órgão
informal de consulta e de partilha de
informações e de projectos onde estão
representadas as diversas instituições locais e
que reúne mensalmente;
Promovemos o debate com os diversos
intervenientes no sentido de ajudar a resolver
os problemas que afectam ou venham a afectar
a comunidade escolar, nomeadamente no que
se refere à segurança e à componente social e
de apoio aos alunos e às famílias.

Participámos de forma activa noutros órgãos de
gestão das escolas sempre que solicitado,
nomeadamente nos Conselhos de Docentes das
Escolas do 1.º ciclo e dos Jardins-de-Infância.
CRECHES
Articulámos com as diversas entidades no
sentido de alargar a capacidade de resposta ao
nível da 1.ª infância na freguesia;

EQUIPA DE COORDENAÇÃO TÉCNICA EDUCAÇÃO

Articulámos e apoiámos os projectos
pedagógicos das creches;

Acompanhámos o funcionamento da equipa
interdisciplinar de coordenação do Pelouro da
Educação que reúne periodicamente os eleitos,
técnicos e Trabalhadores da área;

Apoiámos a Associação Crescer a Cores na
continuação do funcionamento da creche
sediada no Espaço Comunitário no Bairro Padre
Cruz.

Promovemos regularmente acções de formação
para toda a equipa técnico-pedagógica ligada à
área da Educação e aos seus diversos
equipamentos;

JARDINS-DE-INFÂNCIA E ENSINO BÁSICO

Participámos em encontros e seminários
pedagógicos e educativos, colaborando na
promoção de novas estratégias, troca de
experiências e contribuindo para a formação do
pessoal técnico;
Realizámos dois momentos de avaliação da
equipa de educação, envolvendo coordenadores
e monitores, visando uma reﬂexão e deﬁnição
de estratégias para melhoria de desempenho;
Realizámos dois momentos de avaliação dos
equipamentos AAAF e CAF, envolvendo os
encarregados de educação, visando uma
reﬂexão e deﬁnição de estratégias para
melhoria dos serviços prestados.

Assegurámos o acompanhamento, enquanto
entidade promotora no ano 2016-2017, do
Programa de Actividades de Enriquecimento
Curricular (AEC`S) para o 1.ºCiclo do
Agrupamento de Escolas do Bairro Padre Cruz,
em parceria com o Teatro de Carnide e com o
Agrupamento;
Garantimos a colocação e coordenação de um
Auxiliar de Acção Educativa, por sala, nos
Jardins-de-Infância da rede Pública da
freguesia;
Apoiámos através das mais variadas formas os
Jardins-de-Infância, Escolas do 1.º Ciclo e os
Centros de Actividades de Tempos Livres, em
várias iniciativas, nomeadamente ﬁnal e início
do ano lectivo, Natal, Carnaval, Dia Mundial da
Árvore, entre outros;
Apoiámos a realização de visitas de estudo e
passeios organizados pelos Jardins-de-Infância
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e pelas Escolas da rede pública;
Mantivemos o fornecimento gratuito de
fotocópias aos Jardins-de-Infância, Escolas do
1.º Ciclo, Centros de Actividades de Tempos
Livres e Associações de Pais.
PROGRAMA, PROJECTOS, ACTIVIDADES E
EVENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS
Continuámos a diversiﬁcar a resposta às
famílias e crianças através do desenvolvimento
de diferentes actividades, denominadas - Clubes
de Interesse, nomeadamente, actividade física e
hip hop, reforçando as parcerias com as
instituições locais nas diversas áreas;
Promovemos programas socioeducativos que
potenciaram o conhecimento do meio
envolvente e inovaram em determinadas áreas;
Continuámos a dinamizar o projecto
pedagógico “À Descoberta de Carnide”, projecto
que visa dar a conhecer os principais locais e
instituições de Carnide;
Colaborámos com a PSP na dinamização do
projecto “Polícia por um dia”, envolvendo a
aquisição de fardamento para as Crianças, com
o objectivo de dar a conhecer e valorizar o
papel da PSP na comunidade;
Desenvolvemos parceria com a CML e LX Enova para operacionalizar o projecto “Hortas na
Escola, Legumes no Prato” no Jardim-deInfância do Bairro Padre Cruz e no Jardim-deInfância da Horta Nova;

Organizámos a 17.ª Feira de Expressões
Artísticas de Carnide, envolvendo várias
instituições locais de educação, cultura,
desporto, entre outras. Esta iniciativa teve como
objectivos dar visibilidade ao trabalho
desenvolvido ao longo do ano e promover o
encontro das Crianças com novas experiências
educativas e lúdico-pedagógicas;
Incentivámos e apoiámos a realização das
Marchas Infantis em todos os bairros da
freguesia, num trabalho de interdisciplinaridade
entre professores titulares de turma e
professores das actividades de enriquecimento
curricular e equipa CAF e AAAF na perspectiva
das expressões integradas, tentando sempre
envolver toda a comunidade educativa;
Promovemos mais um Marchódromo com a
participação das marchas infantis, marcha de
Carnide e a marcha dos avós;
Organizámos uma sessão de “Cinema ao Ar
Livre”, destinado à população em geral,
proporcionando novas formas de lazer e
entretenimento familiar;
Organizámos a Viagem de Final de Ano, à
Disneyland Paris, proporcionando momentos de
convívio entre as crianças num ambiente
diferente, promovendo a sua autonomia e o
estreitar de laços;
Divulgámos e participámos em programas que
visaram uma alargada e efectiva ocupação de
tempos livres das Crianças e Adolescentes;

Continuámos a dinamizar o projecto SOU
enquanto mascote da Cidadania, envolvendo os
Jardins-de-infância e Escolas, promovendo a
sua imagem junto da população-alvo;

Organizámos o programa “Animações de Natal,
Páscoa e Verão” de forma a ocupar durante as
férias escolares as crianças de modo divertido,
lúdico, cultural, desportivo e saudável;

Continuámos a colaborar com a dinamização de
projectos que visaram reforçar os laços
intergeracionais;

Articulámos com as diversas entidades, e em
particular com as escolas, com o objectivo de
uma plena integração dos alunos a todos os
níveis;

Dinamizámos as festividades do Carnaval, em
parceria com outras entidades, nomeadamente
com a realização do Corso Infantil de Carnaval;

Apoiámos e articulámos a intervenção do
Núcleo de Psicologia Comunitária (NUPIC) e da
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Associação Crescer a Cores com vista a apoiar
os alunos com necessidades educativas
especiais;
Mantivemos o apoio aos projectos pedagógicos
apresentados e desenvolvidos pelas
instituições oﬁciais ou particulares sem ﬁns
lucrativos;
Realizámos e apoiámos estágios em
colaboração com os Agrupamentos de Escolas,
Universidades, Escolas do Ensino Superior e
Cursos Proﬁssionais.
CANTINAS ESCOLARES
Acompanhámos o funcionamento das cantinas
escolares nos estabelecimentos da Rede
Pública da Freguesia;

REDE ESCOLAR BÁSICA
Exigimos a construção da 2.ª fase do edifício
escolar B.º Padre Cruz- 1.º Ciclo;
Desencadeámos o processo de construção da
nova escola do 1.º Ciclo, a construir no futuro
parque urbano Carnide/Luz;
Exigimos que se iniciasse o processo de
construção do novo Jardim-de-Infância da
Quinta do Bom Nome;
Continuámos a procurar uma solução deﬁnitiva
para a cobertura da passagem do Jardim-deInfância para Escola EB1 Prista Monteiro e
concluir a cobertura de parte do recreio da EB1
Prista Monteiro;
SEGURANÇA ESCOLAR

Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa, nomeadamente assegurando a
coordenação local e a colocação de monitores,
no acompanhamento das Crianças na hora de
almoço.

Colaborámos com a Polícia de Segurança
Pública, nomeadamente através do projecto
“ESCOLA SEGURA”, e com as 3 esquadras locais
no sentido de assegurar uma efectiva
segurança de toda a comunidade educativa;

AGENTES EDUCATIVOS
Cedemos espaços e meios logísticos possíveis
para a formação de professores, educadores,
monitores e auxiliares de acção educativa;
Organizámos com o apoio de outras entidades
encontros de formação para agentes educativos
em áreas inovadoras;
Promovemos a Recepção aos Agentes
Educativos no início do ano lectivo.
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
Apoiámos e incentivámos a participação dos
Encarregados de Educação, fomentando as
Associações de Pais como espaços privilegiados
de comunicação e de intervenção;
Apoiámos as iniciativas das Associações de
Pais.

Articulámos com o Serviço Municipal de
Protecção Civil e com os agentes educativos no
sentido de apoiar a elaboração dos Planos de
Emergência em todos os estabelecimentos de
ensino da freguesia;
Procurámos soluções, em conjunto com os
estabelecimentos de ensino, no sentido de
reforçar a segurança nas entradas e saídas das
Crianças e Jovens das escolas.
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS SÓCIO
EDUCATIVOS
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Centro de Actividades de Tempos Livres no B.º
Horta Nova – Valências de Jardim-de-Infância e
1.º Ciclo;
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Centro de Actividades de Tempos Livres – B.º
Padre Cruz – Valências de Jardim-de-Infância,
1.º Ciclo e 2.º e 3.º Ciclos;
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Continuámos a assegurar o funcionamento do
Centro de Actividades de Tempos Livres –
Luz/Carnide – Valências de Jardim-de-Infância e
1.º Ciclo;
Continuámos a assegurar a manutenção,
conservação e adaptação dos diversos espaços
dos Centros de Actividades de Tempos Livres da
Junta de Freguesia;
Continuámos a assegurar a manutenção,
conservação e adaptação dos espaços
Escolares;
Prosseguimos com a articulação com a Técnica
de serviço social responsável pelo atendimento
e acompanhamento de famílias e crianças dos
ATL’S da Junta de Freguesia;
Promovemos a realização de diversas
animações sócio-educativas e recreativas para
as Crianças que frequentam os Centros de
Actividades de Tempos Livres;
Apoiámos e articulámos com o Centro de
Actividades de Tempos Livres do Centro
Paroquial de Carnide;
Promovemos parcerias no âmbito da
responsabilidade Social para a melhoria dos
equipamentos e Serviços Sócio Educativos,
nomeadamente com empresas como a Fujitsu,
SGS, AKI e Centro Comercial Colombo;
Participámos activamente em projectos das
áreas da Cultura (Natal Comunitário e 25 de
Abril), Desporto (Olisipiadas), Juventude (Escola
de Música) e Acção Social (Dia do Vizinho);
Reforçámos em colaboração com outras
instituições, o conjunto dos serviços
socioeducativos já existentes na freguesia.
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CULTURA

freguesia, Paróquias e Grupos de Teatro da
freguesia;

COORDENAÇÃO
Mantivemos o funcionamento da Rede de
Cultura, estrutura informal de consulta e de
partilha de informações e de projectos onde
estão representados os principais agentes
culturais da Freguesia.
DINAMIZAÇÃO CULTURAL
Promovemos e apoiámos a realização de
encontros, debates culturais e espectáculos de
cariz popular e erudita;
Promovemos actividades regulares no âmbito
da promoção do Livro e da Leitura
vocacionadas para as famílias, escolas e público
em geral;
Dinamizámos as comemorações do Dia
Internacional da Mulher;
Dinamizámos as comemorações do 25 de Abril
de 1974 na freguesia, envolvendo as
instituições locais;
Promovemos a montagem das decorações de
Natal e dinamizámos a animação e a
inauguração da iniciativa comunitária que
assinala esta quadra, em parceria com a
Participação Cidadã;
Promovemos um programa cultural em alguns
bairros da Freguesia envolvendo os moradores,
as instituições e alguns grupos locais;
Enquadrámos e apoiámos ﬁnanceira e
tecnicamente acções de formação nas áreas de
expressão artística (nomeadamente plástica,
dramática e circense) desenvolvidas pelas
colectividades e grupos informais da freguesia,
assim como pela própria autarquia.

Apoiámos o TC Teatro de Carnide na
organização da Grande Marcha Popular de
Carnide;
Apoiámos as colectividades locais e Grupos
Informais de Moradores na organização dos
Arraiais Populares de Santo António na
Freguesia;
Continuámos a ceder instalações e articulámos
iniciativas com o Grupo de Danças Escocesas;
Continuámos a ceder instalações a grupos de
jovens para ensaios de bandas e coros.
ACTIVIDADE TEATRAL
Mantivemos os Protocolos de Cooperação com
o Grupo de Teatro de Carnide, Associação
Tenda- Palhaços do Mundo, Lua Cheia, Cultura
sem Fronteiras, Os Umbigo- Companhia de
Teatro, Os Contrapalco, Orquestra Philarmónica
de Lisboa com vista à dinamização cultural da
Freguesia;
Mantivemos o Protocolo de Cooperação com o
Teatro do Silêncio, tendo em vista a
dinamização cultural do Lavadouro Público da
Estrada da Correia;
Articulámos e apoiámos a actividade artística
dos Grupos de Teatro e/ou Salas de
espectáculo, existentes na freguesia;
Apoiámos a divulgação dos espectáculos dos
grupos de teatro, nomeadamente através da
distribuição de folhetos nas caixas de correio,
boletim informativo, facebook e site da Junta de
Freguesia;

INSTITUIÇÕES E AGENTES LOCAIS

Dinamizámos as comemorações do Dia
Mundial do Teatro, envolvendo os diversos
grupos;

Incentivámos, colaborámos e apoiámos
iniciativas de carácter cultural desenvolvidas
pelas Associações e Colectividades da

Homenageámos, por ocasião do Dia Mundial
do Teatro, a actriz Maria do Céu Guerra com a
instalação de uma escultura no Largo das
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Pimenteiras, uma exposição de fotograﬁa e a
montagem de um espectáculo de homenagem
em parceria com a Boutique da Cultura –
Associação Cultural.
FEIRA DA LUZ
Organizámos, em conjunto com as instituições
locais um vasto programa cultural, em
Setembro, no período da Feira da Luz;
Colaborámos com a Paróquia de Carnide na
organização da Procissão de Nossa Senhora da
Luz.
CENTRO CULTURAL DE CARNIDE
Continuámos a assegurar a gestão do Centro
Cultural de Carnide;
Promovemos uma programação regular de
actividades de natureza social, cultural,
educativa e recreativa, contando com a
presença de mais de 10 000 espectadores;
Realizámos a terceira edição do festival de
musica ”6 dias 6 sons”;
Cedemos o Centro Cultural de Carnide às
instituições locais no sentido de fomentar as
actividades do movimento associativo.

vista à gestão da Casa do Coreto com a Lua
Cheia – Teatro para Todos;
Cedemos o espaço para a realização de várias
actividades de cariz cultural a serem
desenvolvidas pelas instituições locais e
comunidade;
BIBLIOTECA NATÁLIA CORREIA - CARNIDE
Assegurámos a gestão de Biblioteca Natália
Correia – Carnide;
Promovemos uma programação regular de
actividades de natureza social, cultural,
educativa e recreativa em prol da promoção do
livro e da leitura.
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
Articulámos com a Câmara Municipal de
Lisboa a possibilidade de criar um museu em
Carnide, onde todos os achados
arqueológicos pudessem estar disponíveis para
a população;
Mantivemos o apoio a todas as iniciativas de
investigação histórica e arqueológica sobre a
freguesia, patrocinando, quando possível, os
estudos que mereceram publicação.
ARTE URBANA

ESPAÇO BENTO MARTINS
Mantivemos o Protocolo de Cooperação com a
Boutique da Cultura, tendo em vista a
dinamização Cultural do Espaço Bento Martins;
Continuámos a desenvolver a parceria com a
Boutique da Cultura na gestão do Espaço
Bento Martins;

Realizámos em parceria com a Câmara
Municipal de Lisboa (GAU) e diversas
Associações Locais, visitas e actividades no
âmbito da Arte Urbana no Bairro Padre Cruz;
Alargámos a realização de actividades de arte
urbana a outros locais / Bairros da Freguesia.
JUNTARTE

Cedemos o espaço para a realização de várias
actividades de cariz cultural a serem
desenvolvidas pelas instituições locais e pela
comunidade.

Mantivemos os protocolos de cooperação com
as Associações que utilizam e dinamizam este
espaço com a Comunidade Local.

CASA DO CORETO
Mantivemos o protocolo de cooperação com
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ESPAÇO COMUNITÁRIO BAIRRO PADRE
CRUZ
Mantivemos os protocolos de cooperação com
as Associações que utilizam e dinamizam este
espaço com a Comunidade Local;
Mantivemos a organização de vários workshops
e acções de formação para Crianças, Jovens e
Adultos nas diversas áreas artísticas.
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área
intervenção
comunitária

ACÇÃO SOCIAL
COORDENAÇÃO
Promovemos o debate com os diversos
intervenientes no sentido de ajudar a resolver
os problemas sociais que afectam a população
de Carnide;
Continuámos a dinamizar o Grupo de Trabalho
da Acção Social de Carnide, com o objectivo de
promover encontros trimestrais com todos os
técnicos de intervenção social, dando a
conhecer as boas práticas no âmbito do
trabalho social, permitindo uma partilha e troca
de experiências, aumentando o conhecimento
das práticas institucionais e metodologias,
promovendo também a articulação dos serviços
e facultando uma formação contínua aos
técnicos;
Demos continuidade ao trabalho desenvolvido
no Grupo de Empregabilidade de Carnide, no
qual a Junta de Freguesia é parceiro;
Demos continuidade ao trabalho desenvolvido
no gabinete de planeamento estratégico e
governação integrada com uma dinâmica
participativa para o desenvolvimento
sustentado, abarcando o trabalho desenvolvido
nos subgrupos de atendimento social integrado,
diagnóstico social, empregabilidade,
empreendedorismo e guia de recursos;
Continuámos a dinamizar as reuniões do Grupo
de Apoio Alimentar com o objectivo de
promover a articulação e a partilha de
informação sobre algumas situações entre
técnicos que acompanham os mesmos
utentes/agregados familiares;
Participámos em encontros, seminários e
formações, colaborando na promoção de novas
estratégias, troca de experiências e
contribuindo para a formação do pessoal
técnico;
Acompanhámos o trabalho desenvolvido na
Rede Social da Cidade de Lisboa;

Mantivemos o protocolo de cooperação com a
Associação Mãos do Mundo, NUPIC, Crescer a
Cores, GAC e Horas de Sonho, dando
continuidade a um trabalho integrado e
articulado pelas diversas entidades junto da
comunidade.
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Incentivámos as instituições da freguesia na
implementação de programas e acções lúdicas
que vão de encontro dos interesses dos
moradores;
Continuámos a dinamizar o Projecto
“NÓS+VÓS-SÓS” no sentido de encaminhar as
situações sinalizadas de idosos isolados para as
entidades da freguesia, através de um
acompanhamento semanal;
Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa, instituições e grupos de cidadãos na
promoção de acções de carácter social, visando
a reintegração individual e familiar;
Prosseguimos o trabalho de atendimento à
população, visitas domiciliárias,
encaminhamento para serviços locais e
camarários e acompanhamento das situações,
realizado pela Técnica de Serviço Social e pela
Psicóloga, bem como o estabelecimento de
parcerias com entidades fora da freguesia;
Melhorámos e facilitámos o acesso às
informações dos utentes que procuram o
atendimento social através da informatização
de uma base de dados de todos os processos
sociais;
Efectuámos esforços para implementar, em
colaboração com a Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa e outras entidades locais, um
atendimento social integrado, deﬁnindo as
áreas de intervenção de cada entidade;
Continuámos a trabalhar, em parceria com as
instituições locais, no sentido de se actualizar o
Guia de Recursos de Carnide, criando-se uma
2.ª edição do Guia de Recursos Carnide com a
informação de respostas sociais divididas por
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áreas de intervenção, sendo distribuído a toda a
população, associações e empresas;

isolamento, solidão e percepção da insegurança
dos diversos utilizadores;

Apoiámos, nas mais diversas formas e na
medida das possibilidades, as iniciativas das
Instituições Particulares de Solidariedade
Social;

Continuámos a promover a semana da
responsabilidade Comunitária, no âmbito do
projecto “Carnide, uma Freguesia +”, com o
objectivo de convidar as empresas da freguesia
a estarem envolvidas no desenvolvimento local
e na inovação social, através do
estabelecimento de parcerias com organizações
sociais não lucrativas;

Articulámos e apoiámos a CERCI – Valência da
Quinta da Luz, o Grupo de Acção Comunitária –
Sol Nascente, o Lar da Luz e a Casa da Luz da
Fundação António Silva Leal;
Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa e outras organizações no sentido da
abolição das barreiras arquitectónicas que
impedem a livre circulação de Pessoas
portadoras de deﬁciência;

Dinamizámos o Projecto “Caminhadas – KM
Solidário”, em colaboração com a Associação
Mãos do Mundo, onde foram recolhidos bens
que foram distribuídos junto das instituições
que apoiam as famílias carenciadas da
Freguesia de Carnide;

Assegurámos a coordenação de estágios
universitários no âmbito do serviço social, de
um estágio proﬁssional na área da Psicologia
para a Ordem dos Psicólogos e de uma
voluntária europeia;

Dinamizámos sessões com jovens sobre
problemáticas inerentes a esta faixa etária,
envolvendo as associações locais e as escolas
do 2.º e 3.º Ciclos, na sua organização e
mobilização de participantes.

Promovemos uma maior articulação com as
instituições que trabalham com a população
com necessidades especiais, tendo como
principal objectivo uma maior integração sócioproﬁssional desta população;

Demos início, em colaboração com o Grupo de
Empregabilidade de Carnide, ao processo de
inscrição no RVCC – Reconhecimento,
Validação e Certiﬁcação de Competências junto
da população;

Continuámos a ceder as instalações da Junta
para as reuniões semanais do grupo dos
Narcóticos Anónimos;

Dinamizámos, em colaboração com o Grupo de
Empregabilidade de Carnide, workshops
temáticos para pessoas em situação de
desemprego ou empregadas;

Articulámos e apoiámos o trabalho da Loja de
Trocas “Trokaki”;
Continuámos a apoiar as famílias com maiores
diﬁculdades através do Fundo de Emergência
Social, em articulação com a Câmara Municipal
de Lisboa;
Continuámos a apoiar a implementação do
Projecto Refood na Freguesia de Carnide;
Demos continuidade à dinamização do Projecto
“Transporte Solidário”, assegurando
gratuitamente a mobilidade e a segurança dos
idosos e contribuindo para a diminuição do

Articulámos com as empresas no âmbito da
Formação em Segurança Alimentar e na
Certiﬁcação de alguns estabelecimentos
escolares da freguesia;
Acompanhámos a implementação e assinámos
a Carta Portuguesa para a Diversidade;
Efectuámos esforços, junto de entidades
competentes, para voltar a implementar o
Projecto “Cheque Veterinário” para apoiar as
famílias carenciadas da freguesia.
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COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS
E JOVENS EM RISCO – LISBOA NORTE
Continuámos a participar de forma activa na
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
em Risco – Lisboa Norte;
Assegurámos o apoio logístico ao
funcionamento da Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco – Zona Norte,
através do Protocolo de Descentralização de
Competências assinado com a Câmara
Municipal de Lisboa;
Dotámos a CPCJ – Lisboa Norte de uma Jurista
para apoio aos processos e aos Técnicos.
MINORIAS ÉTNICAS E IMIGRANTES
Promovemos e apoiámos actividades com e
para populações de minorias étnicas e
imigrantes.
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comunitária

SAÚDE
PREVENÇÃO E APOIO
Continuámos a apoiar o Programa de Saúde
Mental, dinamizado pela equipa de Psiquiatria
do Hospital de Santa Maria – Fórum SOL
NASCENTE – Grupo de Acção Comunitária.
Continuámos a ceder as instalações e
assegurámos a manutenção do espaço do
Fórum SOL NASCENTE – Grupo de Acção
Comunitária, no B.º da Horta Nova;
Articulámos com a Unidade de Saúde da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa no B.º Padre
Cruz e em Telheiras;
Promovemos, em articulação com as entidades
de saúde, acções de prevenção e de rastreio de
diversas doenças;
Promovemos na Freguesia sessões de recolha
de sangue em colaboração com outras
entidades.
UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR – CARNIDE
QUER
Articulámos e apoiámos, na medida dos
recursos existentes, a Unidade de Saúde
Familiar – Carnide Quer;
Exigimos junto da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo um reforço de
um Médico de Família para a Unidade de Saúde
Familiar-Carnide Quer.
CUIDADOS CONTINUADOS DE SAÚDE
Criámos o Centro de Recursos de Material e
Ajudas Técnicas;
Demos continuidade ao programa de Cuidados
Continuados de Saúde, em articulação com a
Unidade de Saúde Familiar e algumas
instituições da freguesia;
Apoiámos acções de formação para ajudantes
familiares e prestadores de cuidados informais.
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HABITAÇÃO E URBANISMO

quadro legal vigente;

HABITAÇÃO SOCIAL

Continuámos a acompanhar os munícipes que
demonstrem interesse na reabilitação de
edifícios de Carnide, proporcionando a
marcação de reuniões com os serviços da
Câmara Municipal de Lisboa e o
acompanhamento de processos a ﬁm de
acautelar uma adequada instrução do processo
de licenciamento;

B.º PADRE CRUZ / HORTA NOVA
Continuámos a acompanhar todas as fases do
Processo de Requaliﬁcação do B.º Padre Cruz;
Continuámos a participar de forma activa na
Comissão Executiva do GABIP do B.º Padre
Cruz;
Acompanhámos a implementação das
Residências Assistidas no Bairro Padre Cruz;
Colaborámos com os gabinetes locais da
GEBALIS, do B.º Padre Cruz e Horta Nova, na
resolução das deﬁciências nas habitações
construídas;

Continuámos a colaborar com os munícipes que
demonstrem interesse na reabilitação de
edifícios de Carnide, proporcionando a ligação
com os serviços da Câmara Municipal de Lisboa,
a ﬁm de prestar os adequados esclarecimentos
sobre o tipo de intervenções a levar a cabo;

Continuámos a acompanhar o processo de
venda das habitações camarárias;

Desenvolvemos um Programa de Animação do
Território e de Requaliﬁcação do Centro
Histórico de Carnide, em colaboração com a
Câmara Municipal de Lisboa e outras
instituições;

Continuámos a acompanhar e incentivámos o
processo de constituição de administrações de
condomínio em todos os lotes dos dois bairros
municipais;

Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa no sentido de se efectuarem as obras de
fundo que se impõem perante a acentuada
degradação do Centro Histórico da Freguesia;

Contribuímos para a existência de uma resposta
social mais eﬁcaz ao nível da habitação (social
e arrendamento) para a população de Carnide
através da agilização ao nível da cedência de
fogos municipais junto da Câmara Municipal de
Lisboa e GEBALIS e facilitação do
arrendamento através da divulgação de
possibilidades quer com entidades públicas
quer com proprietários.

Envidámos todos os esforços no sentido de
manter na posse da Associação Auxiliadora de
Instrução em Carnide o edifício da Antiga
Escola Nocturna, em pleno Centro histórico de
Carnide;

REABILITAÇÃO URBANA
Continuámos o levantamento e avaliação de
edifícios e equipamentos públicos existentes na
Freguesia de Carnide, com base no DL N.º
224/2015, de 9 de Outubro, que altera o DL N.º
220/2008, de 12 de Novembro, e aprova o
regime da segurança contra incêndios em
edifícios, a ﬁm de propor medidas correctivas,
necessárias e praticáveis, de segurança mais
adequadas em cada caso, ajustando-se ao

Promovemos junto dos proprietários, as
intervenções necessárias a ﬁm de se
restabelecerem as condições de segurança na
via pública, sempre que as construções se
encontrarem em perigo de ruína ou instáveis e
que a Câmara Municipal de Lisboa não tenha
conseguido resultados, por parte dos
proprietários, de consolidação das estruturas.
CENTRO HISTÓRICO DE CARNIDE
Colaborámos e promovemos o
acompanhamento de projectos que a Câmara
Municipal de Lisboa está a desenvolver para o
Centro Histórico de Carnide, designadamente
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para a Travessa do Pregoeiro, Rua da Mestra e
Rua das Parreiras, Azinhaga das Carmelitas e
Rua General Henrique de Carvalho;
Desenvolvemos um programa de Animação do
Território e de requaliﬁcação do Centro
Histórico de Carnide, em colaboração com a
Câmara Municipal de Lisboa e outras
instituições;

Lameiros, em articulação com a Associação
Futuro com Progresso – Associação de Defesa
dos interesses da Zona dos Lameiros / Carnide
e com a Comissão de Administração daquela
AUGI;
Acompanhámos e apoiámos a actividade das
comissões de administração das duas AUGI’s.
ARTICULAÇÃO COM MORADORES

Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa no sentido de se efectuar as obras de
fundo que se impõem perante a acentuada
degradação do Centro Histórico da Freguesia;

Disponibilizámos as instalações da Junta de
Freguesia para a realização de reuniões de
condomínio e de grupos de moradores;

Envidámos todos os esforços no sentido de
manter na posse da Associação Auxiliadora de
Instrução em Carnide, o Edifício da Antiga
Escola Nocturna, em pleno Centro Histórico de
Carnide;

Articulámos com as administrações de
condomínio no sentido de ajudar à resolução
dos problemas.

Mantivemos a realização de visitas guiadas ao
Centro Histórico e a alguns dos seus locais de
maior interesse cultural e histórico;

Acompanhámos e emitimos pareceres sobre
intervenções no espaço público,
designadamente sobre novas construções,
novas urbanizações e acessibilidades;

Continuámos a articular com a Associação de
Inquilinos Lisbonenses (AIL) no sentido de dar
apoio aos inquilinos do Centro Histórico;
Acompanhámos e apoiámos os moradores
residentes em zonas que estão a sofrer / vão
sofrer intenções de requaliﬁcação.
URBANIZAÇÕES JÁ EXISTENTES
Acompanhámos as intervenções no espaço
público a executar na zona de Telheiras – Novas
Urbanizações com vista a exigir a concretização
de todas as obras previstas.
ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL
Continuámos a acompanhar o processo de
legalização da Rua A à Azinhaga da Torre do
Fato, em articulação com os moradores da zona
e com a Comissão de Administração daquela
AUGI;
Continuámos a acompanhar o processo de
legalização da Rua Particular à Azinhaga dos

URBANISMO

Acompanhámos, junto da Câmara Municipal, o
processo de construção do Equipamento
Desportivo, no lote de terreno ladeado pelas
ruas Augusto Macedo, Pires Jorge e Manuel
Rodrigues Silva, na Quinta dos Inglesinhos e
reivindicámos as alterações necessárias ao
projecto, compatíveis com um ordenamento
urbanístico que digniﬁque a envolvente,
cumpra os regulamentos em vigor e faça
cumprir a Recomendação da Assembleia
Municipal de Lisboa, de 18 de Maio de 2015_
Parecer Conjunto da 3.ª Comissão de
Ordenamento do Território_ Comissão de
Ordenamento do Território, Urbanismo,
Reabilitação Urbana, Habitação e
Desenvolvimento Local e 8.ª Comissão
Permanente de Mobilidade e Segurança,
relativo à Petição n.º1/2015. Prestámos, de
forma reiterada, informações sobre este dossier
à população;
Acompanhámos, emitimos pareceres e
condicionámos o projecto de construção da
nova Feira Popular ao cumprimento, por parte
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da Câmara Municipal de Lisboa, de requisitos
urbanísticos que salvaguardem o interesse
público, um ordenamento urbanístico
sustentável, de acordo com os pressupostos e
fundamentos apresentados na contestação
apresentada, por esta Junta de Freguesia, no
âmbito do processo de discussão pública da
“Unidade de Execução do Parque Urbano da
Pontinha” e que incide na área prevista para a
construção da Feira Popular:
Resolvemos e adequámos os ﬂuxos da rede
viária, estacionamento, acessibilidade e
transportes públicos em toda a área envolvente
de cintura à implementação da feira,
salvaguardando as ligações eﬁcientes à
Pontinha e aos bairros habitacionais a norte do
terreno;
Implantámos mecanismos de protecção sonora
incluindo barreiras de isolamento acústico, quer
no perímetro da área da feira a surgir, quer na
previsão – Programa de Execução e Plano de
Financiamento – de reforço de elementos de
construção pré existentes nos edifícios
habitacionais na área de inﬂuência, com
fachadas e janelas;
Concretizámos um espaço privilegiado de
concentração e contratualização de interesses
públicos, através de mecanismos incentivadores
de projectos sociais, culturais, educacionais,
bem como de benefícios na área da
empregabilidade, por via de Associações de
utilidade pública que revistam estes interesses.
Com o envolvimento da população, dos
parceiros locais e dos comerciantes, a par com
outros projectos a concurso, em particular a
continuidade da requaliﬁcação do Bairro Padre
Cruz, tornando a Freguesia mais sustentável;
Continuámos a acompanhar, analisar e emitir
pareceres sobre a ampliação da construção e
acessibilidades do Centro Comercial Colombo,
na sequência da contestação apresentada pela
Junta de Freguesia, no âmbito do processo de
discussão pública, processo n.º 766/EDI/2015,
condicionando a execução das novas
construções;

Continuámos a acompanhar, analisar e a emitir
pareceres a ﬁm de condicionar o projecto do
terreno Maria Droste à construção de um
Parque Urbano com Equipamento de Lazer e
Desporto de uso público, tendo por base o
Relatório da Assembleia Municipal de Lisboa
(3.ª e 4.ª Comissões) relativo à apreciação da
Petição n.º 5/2015 (“Preservação do Terreno
Parque Maria Droste construindo um espaço
verde”) e na sequência da contestação
apresentada pela Junta de Freguesia sobre o
processo em discussão pública 13/URB/2014
ao abrigo do n.º 5 do artigo 189.º do DecretoLei n.º 80/2015, de 14 de Maio, que aprovou a
revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial – RJIGT, no âmbito do período
de Discussão Pública do Relatório sobre o
Estado do Ordenamento do Território (REOT) de
Lisboa;
Continuámos a reivindicar a decisão de
intervenção da Câmara Municipal no âmbito do
quadro regulamentar no que respeita ao uso do
solo do PDM e o consequente
desencadeamento dos procedimentos de
dinâmica previstos na lei, designadamente a
sua alteração ou revisão, concretamente do seu
suporte narrativo, no que concerne ao uso
previsto do terreno designado como “Maria
Droste”, para ﬁm de Parque Urbano (Espaços
Verdes Desportivos de Recreio e Lazer). Com
base na fundamentação da contestação
apresentada em 30 de Junho 2016 e
sustentada:
- No quadro regulamentar vigente do
próprio PDM em vigor, já regra a Estrutura
Ecológica Municipal e os Espaços de Riscos
Naturais Entrópios.
- Nos objectivos estabelecidos pela
Estratégia Energético–Ambiental para Lisboa
relacionados com o PDML.
- Nos princípios orientadores da
Estratégia Energético-Ambiental para Lisboa,
aprovados em 2018 pela C.M.L. e
complementares à Carta estratégica de Lisboa
(C.M.L., 2012).
- Nos objectivos estratégicos, de
sustentabilidade, de resiliência, de
ordenamento do território consignados nos
instrumentos de ordenamento do território em
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vigor (DGOT), nomeadamente no PDM.
- Na RECOMENDAÇÃO N.º 4 – Aprovada
por Maioria na Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal de Lisboa realizada a 26
de Maio de 2009.
- Continuámos a revindicar a
programação de parques de estacionamento
público nas zonas de inﬂuência da Quinta dos
Inglesinhos e Centro Histórico de Carnide;
Procedemos à elaboração dos projectos de
concepção/construção e procedimentos com
vista à abertura do Concurso Público e
procedimentos administrativos necessários à
realização da construção do novo equipamento
desportivo (Clube Atlético e Cultural), terreno
frente ao cemitério Bairro Padre Cruz, com base
no Contrato de Delegação de Competências
entre o Município de Lisboa e a Junta de
Freguesia, para a realização de construção de
Eq u i p a m e n to Desportivo, no Bairro Padre
Cruz.
Acompanhámos, emitimos pareceres e
condicionámos o Projecto e a Execução da Obra
da Av.ª Cidade de Praga a soluções que
respondessem à adequação das acessibilidades
e zonas verdes, com base nos compromissos
assumidos com a população;
Acompanhámos, emitimos pareceres e
condicionámos o Projecto “Uma Praça em Cada
Bairro”, a implementar na Rua Padre Américo a
soluções que respondessem à adequação das
acessibilidades e zonas verdes, com base nos
compromissos assumidos com os moradores;

Acompanhámos e emitimos pareceres sobre a
construção de 12 moradias na Azinhaga dos
Cerejais e áreas de cedência para
estacionamento público;
Acompanhámos e emitimos parecer sobre a
intervenção na Azinhaga da Torre do Fato, ao
nível da pavimentação, percursos pedonais,
estacionamento e ﬂuxos rodoviários;
Acompanhámos e emitimos pareceres sobre a
circulação de peões na Rua do Seminário, nas
vertentes da mobilidade urbana sustentável e
reforço da acessibilidade universal;
Acompanhámos e emitimos pareceres sobre o
processo da emissão de licença de utilização da
Paniﬁcadora de Carnide, Rua da Fonte, n.º 27 ao
35;
Emitimos pareceres sobre a implementação das
carreiras de bairro, da Carris;
Emitimos parecer sobre a localização de nova
farmácia na Quinta da Luz;
Continuámos a acompanhar e emitimos
pareceres sobre as acessibilidades da Estrada
de Circunvalação, Bairro Padre Cruz;
Continuámos a acompanhar e a emitir
pareceres sobre a implementação das Hortas
Urbanas, no Bairro Padre Cruz e Bairro Horta
Nova.
LICENCIAMENTO

Emitimos pareceres sobre o Caderno de
Encargos do processo de concurso de
exploração da Esplanada e do Quiosque,
localizado no Centro Histórico e
acompanhámos a sua implementação;
Emitimos pareceres sobre as acessibilidades e
mobilidade da Rua do Impasse;
Continuámos a emitir pareceres sobre a
necessidade de intervir na área de
estacionamento que serve o Centro de Saúde
de Carnide-Pontinha;

Elaborámos pareceres, emitimos licenças,
procedemos à liquidação de taxas e
ﬁscalizámos no âmbito dos novos
licenciamentos que transitaram para as Juntas
de Freguesia, com base no DL 48/2011 de 1
Abril e DL 56/2012 de 8 de Novembro;
Continuámos a elaborar o Regulamento do
Espaço Público e Publicidade para o território
de Carnide;
Continuámos a acompanhar os munícipes que
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demostraram interesse no licenciamento de
novos loteamentos, articulando com a Câmara
Municipal as fases de tramitação do processo
até à emissão do alvará;
Acompanhámos de forma sistemática o
processo de Informação Prévia de loteamento a
submeter à Câmara Municipal relativo à parcela
3, propriedade particular, domínio privado, com
o registo n.º 243/Carnide, matriz n.º
800/Carnide (área 13.970 m2), confrontando
Travessa do Pregoeiro (poente), Az.ª do Serrado
(norte), logradouro de moradias e Az.ª da Luz
(nascente), cujo resultado terá implicações na
consolidação do parque de estacionamento que
servirá o Centro Histórico e a Az.ª das
Carmelitas.
Elaborámos pareceres e propostas de vários
Acordos de Regularização, para várias pequenas
empresas, no âmbito da recuperação de taxas;
Acompanhámos e emitimos pareceres sobre a
recuperação de taxas relativas à Farmácia
Lisboa-Telheiras, tendo culminado na
recuperação total da dívida;
Acompanhámos e emitimos pareceres sobre a
recuperação de taxas não pagas do LIDL,
processo em via de resolução.
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COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO
COMÉRCIO LOCAL
Continuámos a promover reuniões com os
comerciantes locais e entre os diversos agentes
económicos com o intuito de uma melhor
resolução de problemas e dinamização de
acções em comum;

nossos dias, sem perder a sua tradição, em
articulação com os serviços competentes da
Câmara Municipal de Lisboa, moradores e
feirantes.
II FEIRA DO FUMEIRO
Organizámos, pela segunda vez, a Feira do
Fumeiro, no Jardim da Luz.
II FESTIVAL DO CHOCOLATE

Apoiámos as iniciativas pessoais ou colectivas
que visassem a criação de empregos ou autosuﬁciência de Jovens ou desempregados de
longa duração, nomeadamente na promoção de
mostras de artesanato;

Organizámos, pela segunda vez, o Festival do
Chocolate, no Jardim da Luz.

Prosseguimos as diligências junto das grandes
superfícies (Centro Comercial Colombo,
Continente Telheiras, Pingo Doce, McDonald’s,
entre outras) no sentido de obter a sua
comparticipação em acções promovidas pelas
colectividades, associações ou pela própria
autarquia em benefício das populações;
Mantivemos actualizada a Base de Dados do
comércio local.
MERCADO DO B.º PADRE CRUZ
Dinamizámos, em colaboração com os
comerciantes locais, acções para a promoção do
mercado do Bairro Padre Cruz;
Promovemos reuniões com os comerciantes do
Mercado do Bairro Padre Cruz com o intuito de
fazer o levantamento criterioso dos principais
problemas e necessidades;
QUIOSQUE DO CENTRO HISTÓRICO DE CARNIDE
Desencadeámos o processo de Hasta Pública e
atribuímos a exploração do Quiosque
FEIRA DA LUZ
Continuámos a organizar a Feira da Luz;
Continuámos a digniﬁcar a Feira da Luz,
inovámos e adaptámo-la à realidade dos
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GABINETE DA JUVENTUDE
COORDENAÇÃO
Mantivemos o funcionamento do Conselho
Consultivo de Juventude, órgão de consulta e
de partilha de informações e de projectos onde
estão, e se pretende um maior envolvimento,
dos Jovens e dos grupos formais e informais de
Jovens na tomada de decisões;

Colaborámos e apoiámos todas as estruturas
juvenis e grupos informais de Jovens em acções
de interesse comunitário;
Incentivámos e apoiámos as estruturas juvenis
e outros grupos informais de Jovens na
implementação de programas, acções,
actividades e eventos de interesse para a
comunidade juvenil e população em geral;

Fomentámos o diálogo e a articulação entre
todas as estruturas juvenis da freguesia;

Incentivámos o envolvimento e a participação
de Jovens no movimento associativo da
Freguesia;

Promovemos a partilha de experiências e o
convívio entre os Jovens da freguesia e
incentivámos uma abertura crescente à
interacção com os seus pares fora da
comunidade em que vivem;

Apoiámos logisticamente a Casa da Juventude
de Carnide, promovendo-a como um espaço de
encontro dos jovens da Freguesia e articulando
com a Azimute Radical, a partilha de recursos
como salas de formação, reuniões, entre outros;

Promovemos, trabalhos de investigação,
integrados num Grupo de Trabalho constituído
pelos parceiros do CCJ, com o objectivo de
obter um diagnóstico das necessidades e
interesses da juventude da freguesia, que se
constituiu com a linha orientadora das acções
subsequentes, a ser implementado em 2018;

Apoiámos e incentivámos as associações
juvenis e grupos informais de Jovens a
elaborarem candidaturas a programas de
ﬁnanciamento nacional e internacional de
forma a garantirem a sua autosustentabilidade;

Promovemos regularmente acções de formação
para toda a equipa técnica ligada ao Gabinete
da Juventude;
Criámos novos mecanismos de divulgação e
canais de comunicação eﬁcientes, que
asseguraram a informação dos Jovens no que
diz respeito a eventos, acções, oportunidades
formativas que aconteceram dentro e fora da
freguesia, com relevância para a comunidade
Juvenil, nomeadamente os canais Facebook,
página Carnide é Juventude e Grupo Carnide é
Juventude.
ASSOCIATIVISMO JUVENIL
Apoiámos e incentivámos a participação dos
Jovens e a sua organização autónoma,
fomentando o associativismo como espaço
privilegiado de intervenção social, socialização
e processo de autonomização pessoal;

Mantivemos os Protocolos de Cooperação e
cedência de espaço à Wakeseed, Associação
Nacional de Futebol de Rua, SPIN, WACT, Epic
Student, Cultura 100 Fronteiras e Azimute
Radical, de forma a manter o incentivo e apoio
no trabalho desenvolvido com os Jovens da
freguesia;
Apoiámos logisticamente as associações
juvenis, através da cedência de meios para
apoio à realização dos seus eventos, tais como
viaturas, espaços, mesas, cadeiras, barreiras
metálicas, entre outros;
Apoiámos eventos das associações através da
isenção de custos com processos de
licenciamentos de ocupação de espaços
públicos e articulando / facilitando junto da
Câmara Municipal as licenças de ruído, entre
outros processos imprescindíveis à realização
de eventos;
Mantivemos o apoio ao meritório trabalho da
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EPIC Student / Nosso Spot através da cedência
de espaço sede partilhado.

para jovens do 2º e 3º Ciclos, visando a
prevenção do insucesso/abandono escolar;

ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL

Apoiámos projectos apresentados pelos
parceiros que também contribuíram para a
prevenção do insucesso / abandono escolar;

Apoiámos a criação e desenvolvimento do
projecto de “Jovens promotores de saúde” em
parceria com a Associação de Estudantes da
Escola Secundária Vergílio Ferreira, as
professoras de Educação para a Saúde e a
equipa de Saúde Escolar de Benﬁca/Carnide,
tendo como foco e principal objectivo o ajudar
os jovens a identiﬁcar os seus próprios
problemas, procurar encontrar soluções e
implementar uma estratégia de educação
preventiva de saúde, entre pares, no ambiente
escolar;
Continuámos a apoiar logisticamente o
processo eleitoral para os órgãos sociais da
Associação de Estudantes da Escola Secundária
Vergílio Ferreira;
Apoiámos as iniciativas promovidas pelas
Associações de Estudantes existentes na
Freguesia e promovemos maior dialéctica e
participação activa na comunidade.
DINAMIZAÇÃO
Organizámos o programa Animações de Verão 2.º e 3.º Ciclos durante as férias escolares de
Verão, destinadas a jovens dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico, onde participaram cerca de
500 jovens, distribuídos por 4 turnos, de 2
semanas cada, durante os meses de Verão;
Apoiámos a organização das Animações de
Natal e Páscoa;
Alargámos o ATL de Páscoa e Natal a crianças e
Jovens da Freguesia, que não frequentam as
escolas da freguesia;
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Centro de Actividades de Tempos Livres – 2.º e
3.º Ciclos no Bairro Padre Cruz;
Continuámos a assegurar o funcionamento do
projecto “TPC Jovem”, um centro de explicações,

Facilitámos e promovemos um leque de
actividades de incentivo à expressão artística;
Mantivemos o apoio logístico / coordenação
das actividades da Academia de Música de
Carnide, com vista a proporcionar ensino da
música acessível a todos;
Facilitámos acesso à aprendizagem das TIC e
Línguas Estrangeiras;
Realizámos “ﬁns-de-Semana Radicais, Culturais
e Outros”, dando particular enfoque a
possibilidade de dar a conhecer realidades e
contextos diversiﬁcados e enriquecedores das
experiências dos jovens;
Colaborámos com diversas instituições na
promoção de acções de carácter social, visando
a prevenção da toxicodependência;
Apoiámos a organização de projectos de
Intercâmbio Internacional de Jovens com as
várias associações e entidades que os
promovem;
Continuámos a colaborar com o Instituto
Português do Desporto e da Juventude (I.P.D.J.)
integrando Jovens da Freguesia e da Cidade em
programas de ocupação de tempos livres e de
apoio à comunidade;
Organizámos um conjunto de acções e
iniciativas junto da população juvenil,
integrando-a nos diversos projectos
desenvolvidos pelo tecido Associativo e
institucional da freguesia, aumento a rede de
contactos com os Jovens e incentivando o seu
envolvimento na comunidade;
Dinamizámos acções de formação, reﬂexão e
debate com os Jovens com vista à sua
capacitação e identiﬁcação dos interesses da
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comunidade juvenil e à promoção de uma
participação activa nas escolhas e tomada de
decisões que lhes digam respeito;

experiência, de boas práticas, networking entre
parceiros institucionais e projectos de
referência;

Apoiámos os jovens na construção de projectos
que sejam identiﬁcados como necessidades da
comunidade juvenil da freguesia, bem como
motivá-los e apoiá-los na concretização dos
seus projectos de vida;

Actualizámos a informação institucional e
actividades da área da juventude, no site da
autarquia;

Continuámos a apoiar e a articular com as
associações que promoveram Intercâmbios
Internacionais de Jovens, a integração de Jovens
da freguesia e Jovens estrangeiros em projectos
que beneﬁciaram a comunidade;

Divulgámos o trabalho e actividades das
associações, através de publicações, quer
através do boletim mensal, painéis informativos
da freguesia e online nos “media” da autarquia.
ENSINO PROFISSIONAL

Mantivemos a promoção do voluntariado de
Jovens, nomeadamente através do projecto “TPC
Jovem” e “A Nossa RUA”;

Articulámos com o Instituto para o
Desenvolvimento Social (IDS) e CENFIM acções
que visaram a plena integração dos alunos das
instituições na vida comunitária;

Dinamizámos, em colaboração com associações
e Jovens da freguesia, eventos de caminhadas
solidárias, “KM Solidário”, com o objectivo de
recolher bens para diversas campanhas sociais.

Articulámos com as Instituições de Ensino
Proﬁssional, no sentido de uma plena
divulgação das suas acções e possibilidades
formativas.

Desaﬁámos os jovens de Carnide no âmbito do
“Março é Juventude” e em parceria com as
associações, através de um concurso de vídeo, a
darem testemunho do que era para eles “Ser
Jovem em Carnide”. Os seus testemunhos estão
disponíveis online, na página e canal youtube
de Carnide é Juventude;

ENSINO SECUNDÁRIO

Elaborámos todo um projecto e respectivos
materiais de suporte, em articulação estreita
com as associações parceiras, para a promoção
/ sensibilização para o movimento associativo,
a ser aplicado nas escolas de 2.º e 3.º ciclos de
Carnide;
Assegurámos o transporte de turmas de 3.º
Ciclo do Agrupamento de Escolas do Bairro
Padre Cruz à Futurália, fomentando a
informação, o esclarecimento com vista a
escolhas conscientes e informadas para o seu
futuro académico e proﬁssional.
Recebemos grupos internacionais de jovens
líderes e técnicos da Juventude de outros
Países, com vista a partilha da nossa

Reforçámos a colaboração e o apoio ao projecto
pedagógico da Escola Secundária Vergílio
Ferreira e EB 2.3 do Bairro Padre Cruz.
ENSINO UNIVERSITÁRIO
Reforçámos a colaboração com a
UNIVERSIDADE EUROPEIA (Laureate
International Universities) e o IPAM, através do
apoio a projectos académicos orientados para o
diagnóstico ou intervenção na comunidade;
Promovemos a participação activa da
Associação de Estudantes da Universidade
Europeia na comunidade, quer através de
eventos abertos à população, quer através da
promoção de projectos de intervenção
comunitária;
Promovemos a participação dos estudantes da
Universidade Europeia em projectos de
voluntariado na freguesia;
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Facilitámos a divulgação das acções de
trabalho desenvolvido na Universidade e
implementámos na freguesia.
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Articulámos junto de empresas com oferta
formativa a integração de jovens em acções de
formação proﬁssional.
EMPREGABILIDADE
Promovemos/ apoiámos a criação, em parceria
com associações da freguesia, o IEFP e outras
entidades que se consideraram pertinentes, de
um núcleo de apoio ao emprego Jovem da
freguesia;
Articulámos com parceiros com projectos a
decorrer na área da empregabilidade, acções
concertadas de formação, integração em
estágios proﬁssionais e em postos de trabalho
de Jovens da freguesia;
Promovemos/ apoiámos, em parceria com
associações da freguesia, projectos para a
criação de negócio(s) sociais em torno da
galeria de arte urbana do Bairro Padre Cruz,
enquanto mecanismo para estimular a
empregabilidade jovem e a criação do próprio
emprego.
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DESPORTO E INFRASTRUTURAS
DESPORTIVAS

como apoiámos, com meios humanos e
materiais, a realização das referidas provas;

COORDENAÇÃO
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Conselho Consultivo do Desporto, órgão de
consulta e de partilha de informações e de
projectos onde estão representadas todas as
colectividades e associações desportivas locais;

Divulgámos e promovemos a participação de
Crianças e Jovens nas Olisipiadas e
organizámos em Carnide a Fase Local em
parceria com as Associações e Colectividades,
procurando fomentar uma maior diversidade de
modalidades e uma participação alargada da
população;

Mantivemos contactos regulares com todas as
colectividades, continuando a realizar
encontros para consulta e partilha de
informações e projectos para uma melhor
coordenação do desporto na freguesia;

Realizámos a terceira edição da “Aldeia do
Desporto”, inserida na programação da Feira da
Luz, com o objectivo de promover naquele
contexto as instituições desportivas, formais ou
informais, inseridas na Freguesia;

Promovemos e dinamizámos, com as várias
entidades, formas de colaboração no sentido de
ajudar a resolver os problemas que afectam ou
venham a afectar o desporto em Carnide;

COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES
DESPORTIVAS

Promovemos parcerias com escolas e
universidades de desporto no sentido da
assinatura de protocolos e acolhimento de
estágios.
DINAMIZAÇÃO DESPORTIVA
Realizámos ao longo do ano iniciativas com
instituições formais, informais e moradores;
Incentivámos os parceiros a organizarem
programas de Férias Desportivas, realizando-as
durante as férias escolares e aproveitando as
infra-estruturas desportivas da Freguesia,
sejam as que estiveram sob gestão da Junta
seja articulando a utilização das quem estavam
sob a gestão de parceiros;
Procurámos parcerias para a realização de
Eventos Regionais, Nacionais ou Internacionais
no Pavilhão Desportivo Bairro Padre Cruz;
Apoiámos entidades na realização de eventos
regionais, nacionais ou internacionais no
Pavilhão Desportivo Bº. Padre Cruz;
Divulgámos e promovemos a participação de
atletas nas corridas (“Corrida da Liberdade” e
“Meia Maratona de Lisboa”, entre outras), bem

Mantivemos, actualizámos e respeitámos o
Programa de Apoio à Actividade Desportiva
(PAAD);
Continuámos a dar apoio logístico e técnicodesportivo a actividades desenvolvidas pelas
várias instituições da freguesia, nomeadamente
estabelecimentos de ensino, colectividades e
grupos informais de moradores, com vista a
uma maior dinamização da actividade
desportiva;
Apoiámos as colectividades com a oferta de
materiais diversos e equipamentos desportivos
para utilização nas diversas modalidades
desportivas;
Disponibilizámos as instalações da Junta de
Freguesia, nomeadamente o Pavilhão
Gimnodesportivo e os polidesportivos, para
treinos, jogos e salas para reuniões e/ou
formações, no âmbito do apoio às
colectividades da freguesia;
Disponibilizámos às colectividades e
associações, sempre que possível, apoios
logísticos como a cedência de carrinhas, meios
audio-visuais e atribuição de plafond de cópias
anual;

27

Disponibilizámos, na medida das possibilidades
e dos recursos existentes, apoio jurídico, de
secretariado e na área da informática às
colectividades;
Continuámos a promover o apoio às
colectividades na área da medicina,
assegurando na totalidade a realização dos
exames médicos desportivos, obrigatórios para
a inscrição em provas federadas;
Criámos e dinamizámos uma plataforma online
na rede social Facebook, de divulgação das
actividades desportivas que acontecem
regularmente em Carnide;
Actualizámos a informação respeitante às
instituições desportivas de Carnide no site
institucional da autarquia;
Divulgámos o trabalho e actividades das
colectividades desportivas de Carnide, através
da publicação online de um perﬁl das
colectividades com historial, entrevistas em
vídeo, actividades em curso, entre outras
informações pertinentes.
INFRA-ESTRUTURAS DESPORTIVAS
Assegurámos a gestão das infra-estruturas
desportivas existentes na freguesia, em
particular no que diz respeito à limpeza,
vigilância, manutenção e animação dos
mesmos, nomeadamente:
- Pavilhão Desportivo Bairro Padre
Cruz;
- Polidesportivo do Bairro Padre Cruz;
- Campo informal de jogos do Bairro
Padre Cruz;
- Polidesportivo da Horta Nova;
- Polidesportivo da Quinta da Luz;
- Polidesportivo da Rua Maria Veleda
(Quinta da Luz);
- Polidesportivo do Bairro Novo de
Carnide;
- Campo de Jogos da Malha do B.º
Padre Cruz;
- Campo de Jogos da Malha da Horta
Nova;
- Campo de ténis do Espassus;

- Ginásio do Espassus;
- Mini Ginásio do Espaço Comunitário
Antiga Escola Rio Tejo;
- Sala multi-usos Espaço Comunitário
Antiga Escola Rio Tejo;
- Ginásio ao ar livre (equipamentos
ﬁtness) Bairro Padre Cruz;
- Ginásio ao ar livre (equipamentos
ﬁtness) do Bairro da Horta Nova;
- Ginásio ao ar livre (equipamentos
ﬁtness) do Bairro Quinta da Luz;
- Ginásio ao ar livre (equipamentos
ﬁtness) Quinta do Bom Nome.
Promovemos uma utilização permanente e
organizada das infra-estruturas desportivas,
priorizando as colectividades, Jovens e grupos
informais da freguesia;
Assegurámos, quando necessário, as obras de
beneﬁciação das infra-estruturas desportivas;
Mantivemos o Protocolo de Cooperação com a
Juventude da Horta Nova no âmbito da gestão
e manutenção do Polidesportivo da Horta
Nova;
Apoiámos as obras de melhoria das instalações
das colectividades, sedes e campos de jogos,
criando condições para uma melhor gestão e
prática desportiva;
Continuámos a ceder à Juventude da Horta
Nova o espaço actualmente utilizado como
sede dos serviços administrativos do clube;
Continuámos a dar apoio aos Amigos da Malha
da Horta Nova, nomeadamente na manutenção
do Campo da Malha.
DESPORTO ESCOLAR
Apoiámos a criação de “clubes de interesse”
com foco desportivo nas escolas de 1.º Ciclo da
freguesia;
Estimulámos /apoiámos a participação das
escolas na 3.ª edição das Olisipiadas;
Continuámos a ceder, a título gratuito, o
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Pavilhão Desportivo B.º Padre Cruz ao
Agrupamento de Escolas do B.º Padre Cruz
para a realização de parte das aulas de
educação física;

Aprendizagem de Natação que está projectado
para o Bairro Padre Cruz, ao serviço das
Colectividades, das Escolas do Bairro Padre
Cruz e da população em geral;

Apoiámos o Agrupamento de Escolas do Bairro
Padre Cruz no desenvolvimento de actividades
de educação física e desporto escolar,
nomeadamente voleibol, minibasquetebol,
trampolins, ginástica acrobática, entre outros.

Apoiámos os esforços desenvolvidos pela
Direcção do Agrupamento de Escolas do B.º
Padre Cruz, com vista à cobertura integral do
espaço desportivo da Escola EB2,3 do B.º
Padre Cruz;

PROJECTOS DESPORTIVOS

Dinamizámos todo o processo de projecto e
procedimento concursal com vista à construção
do novo complexo desportivo do Clube Atlético
e Cultural, no Bairro Padre Cruz;

Acompanhámos os projectos desenvolvidos
pelas escolas da freguesia no âmbito do
desporto, no sentido de promover e incentivar
uma prática desportiva saudável, regular e
organizada:

Acompanhámos o processo de construção do
Núcleo Desportivo de Telheiras;

Torneio da Malha, organizado pela Associação
Recreativa Os Amigos da Malha da Horta
Nova;

Desencadeámos o processo de construção dos
balneários de apoio ao Polidesportivo do B.º
Novo de Carnide;

Apoiámos a realização do Torneio
Internacional de Futebol Infantil, organizado
pelo Clube Atlético e Cultural (CAC);

Desencadeámos o processo de construção do
equipamento de apoio ao Campo da Malha do
B.º Padre Cruz;

Apoiámos as Secções de Taekwondo, Karaté,
Kickboxing e Judo das colectividades, no
âmbito das suas competições nacionais,
apoiando com a atribuição de troféus, medalhas
ou outras insígnias, as competições desportivas
priorizando os atletas da freguesia ou outros de
carácter social.

Estudámos com a Câmara Municipal de Lisboa
a possibilidade de construção de um novo
Polidesportivo na Quinta das Camareiras.

CARTA DOS EQUIPAMENTOS
DESPORTIVOS
Articulámos com a Câmara Municipal de
Lisboa no sentido da construção do mini campo
de jogos na Quinta da Luz, nomeadamente na
Rua Maria Veleda, reestruturando o espaço
desportivo já ali existente;
Veriﬁcámos a possibilidade de construção de
campos de Paddle num dos polidesportivos ou
espaço ou área urbana livre na freguesia;
Reforçámos junto da Câmara Municipal de
Lisboa, a execução da construção do Tanque de
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GABINETE DO IDOSO

com as áreas da Educação e Juventude;

COORDENAÇÃO

Articulámos acções com os Centros de Dia /
Lares de Idosos existentes na Freguesia:
- Casa do Artista;
- Centro Social e Paroquial de Carnide;
- Clínica Psiquiátrica de São José;
- Confraria de São Vicente de Paulo;
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
- Vicentinas;
- Lar Nova Casa – AAAIO - Associação
das Antigas Alunas do Instituto de Odivelas.

Mantivemos em funcionamento a equipa
técnica do Gabinete do Idoso, onde se discute e
se avalia o trabalho realizado, se preparam
novas actividades e são discutidos os aspectos
positivos e a melhorar das actividades
desenvolvidas;
Mantivemos actualizada a Base de Dados dos
Idosos que participam nas actividades e
iniciativas da Junta de Freguesia;
Promovemos e participámos regularmente em
acções de formação, seminários e congressos
ligados à área da gerontologia;
Assegurámos a coordenação de estágios
universitários no âmbito do Serviço Social e
Animação Sociocultural.
GRUPO DE SOLIDARIEDADE DE GERAÇÕES
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Grupo de Solidariedade entre Gerações, órgão
que reúne as instituições e voluntários que
trabalham na área da Acção Social da
Freguesia;
Articulámos com as diversas entidades no
sentido de alargar o apoio domiciliário a idosos
da Freguesia;
Organizámos o Baile da Primavera e o Baile de
Verão;
Organizámos o tradicional Arraial de Santo
António e Almoço de Reis, para os Idosos da
freguesia, em que participaram mais de 600
idosos;
Promovemos sessões de informação e
esclarecimento sobre temáticas de interesse
para a população idosa, em parceria com
diferentes instituições;
Continuámos a dinamizar actividades intergeracionais que promoveram o intercâmbio
entre Crianças, Jovens e Idosos, em articulação

Continuámos a dinamizar o Projecto “NÓS+VÓSSÓS” no sentido de encaminhar as situações
sinalizadas de idosos isolados para as
entidades da freguesia, através de um
acompanhamento semanal, nomeadamente
com visitas domiciliárias, hospitalares e
acompanhamento telefónico.
ACADEMIA SÉNIOR
Continuámos a assegurar o funcionamento da
Academia Sénior, contando com a colaboração
de formadores voluntários de várias disciplinas;
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Conselho Coordenador da Academia Sénior,
constituído por idosos formadores, eleitos e
técnicos da Junta de Freguesia;
Mantivemos o acompanhamento do trabalho
dos Delegados de Turma e do Representante
Geral dos formandos;
Promovemos a realização de diversas
actividades para os idosos que frequentam a
Academia Sénior;
Organizámos o Intercâmbio Internacional de
ﬁnal de ano lectivo, bem como mais uma
Viagem de Final de Ano Lectivo da Academia
Sénior à Madeira que decorreu de 25 a 29 de
Junho onde participaram cerca de 50 idosos,
proporcionando-lhes experiências agradáveis e
verdadeiros momentos de descontração;
Participámos activamente na Rede de
Universidades Séniores (RUTIS);
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Organizámos uma mostra de trabalhos
realizados pelos alunos da Academia Sénior, na
Festa de Natal e de ﬁnal do ano lectivo;
Continuámos a dinamizar, em articulação com a
Associação Tenda – Palhaços do Mundo, o
Grupo de Teatro Sénior;
DINAMIZAÇÃO
Promovemos a realização de actividades de
ocupação de tempos livres para idosos;
Organizámos o Acantonamento de Idosos de 27
de Fevereiro a 3 de Março a Vila Nova de
Cerveira, com 102 participantes;
Apoiámos a organização da Marcha Popular dos
Avós em parceria com a ARPIC;
Organizámos as Animações de Verão para os
Idosos da Freguesia;
Organizámos passeios mensais com vários
destinos turísticos de Portugal, para a
população sénior de Carnide, com médias de
participação superiores a 300 idosos em cada
passeio;
Continuámos a apoiar as iniciativas da
Associação de Reformados Pensionistas e
Idosos de Carnide (ARPIC);
Continuámos a ceder à ARPIC um espaço no
Espassus 3G, como sede provisória da referida
Associação;
Continuámos a apoiar a ARPICANTARES, o
grupo musical sénior da ARPIC, as suas aulas de
cavaquinhos e o grupo de Cante Alentejano;
Continuámos a apoiar as actividades do Grupo
de Amigos da Idade Maior (GAIM) do Bairro da
Horta Nova, em parceria com a ARPIC;
Divulgámos e participámos nos programas
municipais vocacionados para a 3.ª idade;
Apoiámos algumas deslocações de idosos de

diversas instituições da freguesia com a
cedência de transporte;
Assegurámos, em articulação com a PSP de
Carnide uma melhor segurança e ajuda aos
idosos nomeadamente com a cedência de
telemóveis para a Equipa de Policiamento de
Proximidade;
Promovemos o intercâmbio de idosos com
outros municípios e freguesias;
Organizámos regularmente saídas nocturnas
para os idosos, mais uma forma de lhes
proporcionar experiências diferentes e de
promoção das relações de vizinhança;
Promovemos a realização de férias intergeracionais com vista á ocupação de tempos
livres;
Impulsionámos a constituição de uma equipa
de trabalho que acompanhe o processo de
construção do Lar para a 3.ª Idade do Centro
Social e Paroquial de Carnide, a construir no
futuro Parque Urbano Carnide –Luz;
Acompanhámos o processo de instalação das
residências assistidas no Bairro Padre Cruz;
Organizámos mais uma edição do Almoço de
Homenagem aos Maiores de 85 anos;
Mantivemos em funcionamento a actividade de
ginástica no Ginásio do Espaço Comunitário do
B.º Padre Cruz;
Mantivemos em funcionamento o Espaço
Convívio, aberto à população idosa, com o
intuito de quebrar o isolamento, numa das salas
do Espassus3G.
QUINZENA DO IDOSO
Continuámos a dinamizar a realização da
Quinzena do Idoso com diversas iniciativas
culturais, recreativas e de promoção da saúde,
em articulação com o Grupo de Solidariedade
de Gerações, e tentámos criar e manter o
contacto com outras gerações;
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TRANSPORTE SOLIDÁRIO
Continuámos a assegurar o serviço do
Transporte Solidário para idosos adaptando os
horários de funcionamento e criando novos
percursos.
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COMPLEXO ESPASSUS

estrutura de retaguarda a muitas actividades da
autarquia.

ESPASSUS
ESPASSUS – BEM-ESTAR
Mantivemos o funcionamento do complexo
lúdico Espassus com diversas valências,
continuando cada vez mais a ser um ponto de
encontro entre Gerações e espaço lúdico da
Freguesia.

Continuámos a assegurar o funcionamento do
Espassus Bem-Estar, colocando à disposição
dos moradores diversos serviços de estética.
ESPASSUS – MÚSICA

ESPASSUS – PISCINA
Assegurámos o funcionamento do Espassus
Piscina durante o período da Primavera e Verão
em articulação com a Associação Azimute
Radical;

Continuámos a assegurar o funcionamento do
Espassus-Música, escola de música com
diversas aulas individuais de vários
instrumentos musicais.
ESPASSUS – SPA

Propusemos à Câmara Municipal de Lisboa o
alargamento e cobertura da piscina existente
de forma a esta, poder estar ao serviço da
população durante todo o ano.

Assegurámos o funcionamento do EpassusSPA, colocando à disposição dos moradores
diversos serviços de osteopatia, cavitação, etc…

ESPASSUS – TÉNIS

ESPASSUS – TPC JOVEM

Continuámos a assegurar o funcionamento do
Espassus Ténis, Escola de Ténis, onde
semanalmente cerca de 70 Pessoas praticam
esta modalidade;

Demos continuidade ao apoio escolar do 1.º ao
9.º ano de escolaridade, aos Jovens da freguesia
através de voluntariado universitário.

Propusemos à Câmara Municipal de Lisboa, a
adaptação à modalidade de ténis de um dos
campos já existentes de forma a que se consiga
dar uma melhor e maior resposta.
ESPASSUS – GINÁSIO
Continuámos a assegurar o funcionamento do
Espassus-Ginásio, onde semanalmente
praticam actividade física cerca de 200 Pessoas,
em diversas modalidades.
ESPASSUS – BAR
Desencadeámos processo de Hasta Pública,
com vista a atribuição da exploração do Bar;
Continuámos a manter o acesso gratuito de
internet no local;
Continuámos a utilizar o local como uma infra-
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DEPARTAMENTO DE ESPAÇO PÚBLICO E
ESPAÇOS VERDES

nomeadamente na zona antiga do B.º Padre
Cruz, no Centro Histórico e na Rua
Particular à Azinhaga dos Lameiros;

MOBILIDADE
TRÂNSITO

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa o
reforço da segurança rodoviária, junto a todos
os estabelecimentos de ensino da Freguesia.

Acompanhámos o processo do
condicionamento da circulação automóvel do
Centro Histórico de Carnide;

ESTACIONAMENTO

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
colocação de diversas bandas sonoras,
nomeadamente, na Azinhaga dos Lameiros, na
Estrada da Correia, em frente ao Largo do Jogo
da Bola e na Rua Ana de Castro Osório;
Assegurámos a manutenção adequada da
sinalização vertical;
Exigimos da Câmara Municipal de Lisboa
medidas com vista à implementação do reforço
da segurança rodoviária na Avenida Cidade de
Praga, nomeadamente no acesso à urbanização
do Parque Colombo e concretização do
projecto de requaliﬁcação previsto para a
Avenida no âmbito do projecto vencedor do
Orçamento Participativo de Lisboa 2015;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
colocação de placas de sinalização de locais de
interesse para a população, nomeadamente
Esquadras, Cemitério, Unidade de Saúde,
Teatros, Junta de Freguesia e acesso ao Centro
Histórico;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
colocação de espelhos convexos, em diversos
locais da freguesia;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
instalação de passadeiras, sinalização
complementar e semáforos, onde considerámos
necessário;

Assegurámos a instalação e reposição de
pilaretes, onde necessário;
Continuámos a propôr à Câmara Municipal de
Lisboa e à EMEL um plano com vista à pintura
de sinalização horizontal, de forma a reordenar
alguns locais de estacionamento;
Acompanhámos a implementação de locais de
estacionamento para cargas e descargas em
vários locais da freguesia;
Desenvolvemos e executámos o projecto de
reorganização de estacionamento na Rua
Mariana Vilar de acordo com o Contrato de
Delegação de Competências;
Desenvolvemos e executámos o projecto de
reorganização de estacionamento na Estrada
do Paço do Lumiar em frente ao Externato da
Luz de acordo com o Contrato de Delegação de
Competências;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
criação de Parque de Estacionamento na
Quinta do Pinheiro ou na Azinhaga das
Carmelitas, no Centro Histórico de Carnide;
Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa na identiﬁcação de viaturas com sinais
evidentes de abandono existentes na via
pública e exigimos a sua remoção;

Assegurámos a repintura atempada de todas as
passadeiras para peões;

Exigimos da Câmara Municipal de Lisboa, da
Polícia Municipal e da P.S.P. medidas
desencorajadoras do estacionamento
indisciplinado;

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
repavimentação de diversas ruas da Freguesia,

Continuámos a acompanhar o sistema de
estacionamento implementado pela EMEL na
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Quinta da Luz, Bairro Novo de Carnide, Quinta
do Bom Nome e Centro Histórico de Carnide.
TRANSPORTES PÚBLICOS
Continuámos a desenvolver esforços junto da
CARRIS para a implementação de meios de
transporte, percursos e horários compatíveis
com as necessidades e mobilidade da
População da Freguesia;
Promovemos encontros entre EMEL, a Junta de
Freguesia e as Associações de Moradores;
Continuámos a colaborar com os serviços
competentes da Câmara Municipal de Lisboa
na colocação e manutenção de abrigos em
todas as paragens de autocarro (principalmente
junto ao novo Centro de Saúde de Carnide);
Continuámos a fomentar o diálogo com a
CARRIS no sentido de um permanente
diagnóstico das necessidades ao nível de toda a
Freguesia, com particular atenção para os
percursos escolares;
Pressionámos para a necessidade de expansão
do Metropolitano/prolongamento da rede;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa um
estudo da viabilidade de passagem de
transportes públicos na envolvente de Carnide
de forma a poder servir os residentes da
urbanização Parque Colombo.

35

área
espaço público
e espaços
verdes

HIGIENE URBANA E RESIDUOS SÓLIDOS
LIMPEZA URBANA
Assegurámos a manutenção dos três Postos de
Espaço Público de Proximidade: Bairro Padre
Cruz, Centro Histórico de Carnide e EdifícioSede;
Exigimos que a Câmara Municipal requaliﬁque
as instalações nomeadamente os Postos de
limpeza de forma a dotá-los de melhores
condições para os Trabalhadores;
Colaborámos com os serviços competentes da
Câmara Municipal de Lisboa na sensibilização
dos moradores em prol da limpeza e higiene
dos espaços públicos;

acções de limpeza regular dos graﬁtis e de
inscrições nas paredes, um pouco por toda a
freguesia;
Continuámos a assegurar o serviço de
MotoCão.
LAVADOURO DA ESTRADA DA CORREIA
Continuámos a assegurar a gestão do
Lavadouro Público da Estrada da Correia;
Mantivemos com o Centro Social e Paroquial
de Carnide o Protocolo de Cooperação que
permitiu uma maior racionalização do
Lavadouro Público.
SANEAMENTO

Assegurámos a lavagem, deservagem, varredura
e limpeza de sargetas das ruas do território da
Freguesia;

Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa na manutenção das redes de água
pluviais e residuais;

Sinalizámos e exigimos da Câmara Municipal
de Lisboa a limpeza dos colectores;

Mantivemos o fornecimento de água dos
fontanários e chafarizes da freguesia.

Exigimos da Câmara Municipal de Lisboa a
manutenção da remoção dos lixos na Freguesia
sem prejuízo das acções extraordinárias;

CANÍDEOS

Continuámos a colaborar com a Câmara
Municipal de Lisboa e com os moradores no
sentido de melhor racionalização da recolha
selectiva de lixos;
Estudámos em conjunto com a Câmara
Municipal de Lisboa, uma solução para uma
melhor localização dos contentores de lixo no
B.º da Horta Nova;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
colocação de mais papeleiras e substituição das
que se encontram deterioradas em diversos
locais da Freguesia;

Continuámos a assegurar e promover o registo
e licenciamento de canídeos;
Articulámos com a Câmara Municipal de
Lisboa a colocação de contentores em diversos
locais da Freguesia e outros materiais
necessários à recolha de dejectos dos canídeos;
Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa no sentido do encaminhamento dos
animais abandonados para as instituições
competentes;
Procedemos, de acordo com a legislação em
vigor, ao levantamento de contra-ordenações
por infracções cometidas no âmbito dos
canídeos;

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa
sempre que se justiﬁcou acções de desratização
e desbaratização;

Realizámos campanhas de sensibilização para
o registo e licenciamento;

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa

Permitimos a isenção de taxas de registo e
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licenciamento de canídeos para famílias
carenciadas.
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SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL
SEGURANÇA PÚBLICA
Realizámos reuniões regulares com os
responsáveis da Polícia de Segurança Pública
com o objectivo de articular trabalho e
levantamento dos principais problemas –
Policiamento de Proximidade;

avaliado com a participação dos cidadãos e
parceiros locais, através da identiﬁcação e
resolução conjunta de problemas de segurança
a nível local, que reconhece a responsabilidade
partilhada e a cooperação entre a Polícia e a
comunidade na melhoria da segurança e
qualidade de vida na cidade.
PROTECÇÃO CIVIL

Exigimos dos serviços competentes as
condições de segurança necessárias e
suﬁcientes, na defesa de bens e Pessoas da
freguesia, nomeadamente de Crianças e Idosos;

Articulámos com o Regimento de Sapadores de
Bombeiros e com os Bombeiros Voluntários da
Pontinha com vista a um reforço da segurança
da Freguesia;

Exigimos do Ministério da Administração
Interna um reforço de meios e efectivos para o
Projecto Escola Segura e para as esquadras da
área da Freguesia;

Apoiámos os Bombeiros Voluntários da
Pontinha, apoiando-os e incentivando-os ao
desenvolvimento das suas importantes funções;

Continuámos a estreita colaboração com as
autoridades policiais das três esquadras da
Freguesia;
Solicitámos junto da Polícia Municipal um
reforço de vigilância junto dos
estabelecimentos de ensino da Freguesia;
Realizámos todos os esforços no sentido da
manutenção e do funcionamento das 3
esquadras existentes na Freguesia.
PROJECTO DE POLICIAMENTO DE
PROXIMIDADE
Continuámos a apoiar e a participar
activamente no Projecto de Policiamento de
Proximidade desenvolvido pela Polícia de
Segurança Pública;
Continuámos a ceder, no âmbito do Projecto de
Policiamento de Proximidade, os equipamentos
de telecomunicações;

Mantivemos com os Serviços de Protecção Civil
da Câmara Municipal de Lisboa, uma estreita
colaboração no sentido de obstar aos
problemas causados pelas condições
meteorológicas, incêndios, roturas e
inundações.
CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA
Articulámos com o serviço Municipal de
Protecção Civil para implementação de um
Centro de Operações de Emergência (COE), ao
nível da Freguesia;
Realizámos periodicamente reuniões de
trabalho e acções de formação para os
membros do Centro de Operações de
Emergência;
Colaborámos com a Câmara Municipal de
Lisboa no sentido de se dotar o Centro de
Operações de Emergência de meios técnicos.

Continuámos a apoiar as 5 ciclo-patrulhas;
Apoiámos o processo de implementação do
Policiamento Comunitário, da responsabilidade
da Polícia Municipal de Lisboa, como um
projecto de policiamento planeado, realizado e
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ESPAÇOS VERDES E ESPAÇO PÚBLICO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
ESPAÇOS VERDES
Mantivemos as 3 equipas de Espaço Público de
Proximidade:
Equipa de Espaço Público de Proximidade do
Bairro Padre Cruz;

Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa um
programa de reﬂorestação da Freguesia;
Acompanhámos o processo de constituição do
Parque Periférico da Cidade de Lisboa;
Desencadeámos o processo de construção do
1.º Parque Canino da Freguesia de Carnide.
VIA PÚBLICA

Equipa de Espaço Público de Proximidade do
Centro Histórico;
Equipa de Espaço Público de Proximidade do
Edifício-Sede;
Continuámos a adquirir novo equipamento de
jardinagem;
Continuámos a assegurar a manutenção,
preservação e limpeza dos espaços verdes
existentes em toda a Freguesia – cerca de
200.000m2;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
colocação de árvores nos taludes entre a 2.ª
Circular e a Av.ª do Colégio Militar e Rua Ana
de Castro Osório, constituindo uma barreira ao
impacto ambiental;
Procedemos à renovação de alguns relvados da
Freguesia;
Procedemos à podas de árvores, de forma
regular em toda a freguesia;
Continuámos a manter, recuperar e a instalar os
sistemas de rega nas áreas verdes.
NOVAS ÁREAS
Projectámos e construímos novas áreas
ajardinadas em articulação com Câmara
Municipal de Lisboa, nomeadamente na Quinta
da Camareiras e Quinta do Bom Nome;
Solicitámos aos serviços da Câmara Municipal
de Lisboa o arranjo e limpeza das áreas
expectantes existentes na freguesia;

Assegurámos a manutenção e reparação de
calçada;
Efectuámos rebaixamentos de passeios sempre
que necessário e viável;
Continuámos a assegurar a manutenção e
reparação de corrimãos;
Assegurámos a manutenção do mobiliário
urbano, nomeadamente mesas e bancos de
jardim;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
substituição de algumas escadas da Quinta da
Luz por rampas;
Procedemos à substituição de escadas por
rampas em alguns locais da Quinta da Luz de
acordo com o Contrato de Delegação de
Competências assinado com a Câmara
Municipal de Lisboa;
Construímos o passeio na Avenida Cidade de
Praga de acordo com o Contrato de Delegação
de Competências assinado com a Câmara
Municipal de Lisboa;
Requaliﬁcámos o passeio existente na Estrada
da Correia de acordo com o Contrato de
Delegação de Competências assinado com a
Câmara Municipal de Lisboa;
Rebaixámos os acessos às passadeiras situadas
nas ruas Prista Monteiro, Virgílio Martinho de
acordo com o Contrato de Delegação de
Competências assinado com a Câmara
Municipal de Lisboa;
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Exigimos das entidades competentes que
procedessem ao enterrar dos cabos de alta
tensão existentes na Quinta do Bom Nome.

Desenvolvemos com a Câmara Municipal um
projecto de ordenamento e requaliﬁcação das
hortas da Horta Nova e Bairro Padre Cruz.

REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS

PARQUES INFANTIS

Acompanhámos a execução do projecto e da
obra de requaliﬁcação da Azinhaga das
Carmelitas e Avenida Cidade de Praga,
requaliﬁcações integradas no âmbito do
Orçamento Participativo de Lisboa;

Assegurámos a manutenção regular dos
Parques Infantis existentes na freguesia;

Pressionámos a Câmara Municipal de Lisboa
para introdução de mais-valias no Jardim da
Luz – Casas de banho, aumento de arborização
e plantas bem como a reparação do lago;

Procedemos à limpeza regular dos Parques
Infantis existentes na freguesia;
Construímos o parque infantil do B.º Padre
Cruz, parque este muito ambicionado pela
população daquele bairro.
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Instalámos os equipamentos de ﬁtness
(Ginásios ao Ar Livre), no Bairro da Horta Nova
e Quinta do Bom Nome de acordo com o
Contrato de Delegação de Competências
assinado com a Câmara Municipal de Lisboa;
Exigimos da Câmara Municipal de Lisboa a
instalação de equipamentos de ﬁtness no
Bairro Novo, na Quinta das Camareiras e no
Jardim da Luz;
Acompanhámos o projecto do arranjo da
entrada do Pavilhão Desportivo do Bairro
Padre Cruz e criação de parque de
estacionamento;

Alertámos, sempre que necessário, a Câmara
Municipal de Lisboa para a reparação
atempada dos candeeiros de Iluminação
Pública;
Continuámos a insistir com a Câmara Municipal
de Lisboa para o reforço da iluminação pública
em diversos locais da Freguesia;
Solicitámos à Câmara Municipal de Lisboa a
implementação e reforço de medidas antivandalismo no que respeita à iluminação
pública.
TOPONÍMIA

Pressionámos a Câmara Municipal de Lisboa
para requaliﬁcação da Alameda Roentgen –
Recuperação dos elementos de água bem como
a colocação dos ladrilhos em falta.

Assegurámos a colocação e manutenção
regular das placas toponímicas existentes na
freguesia.

HORTAS DE CARNIDE
Defendemos a manutenção das hortas ainda
existentes em Carnide;
Incentivámos a criação de uma Comissão dos
Utilizadores das Hortas de Carnide;
Promovemos acções de formação de agricultura
biológica para os utilizadores das Hortas de
Carnide;
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EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO
AMBIENTAL
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Continuámos a promover, em articulação com a
Câmara Municipal de Lisboa, acções de
educação ambiental junto da população em
geral e para a população escolar em particular;
Sensibilizámos a população para a importância
da separação e selecção dos resíduos sólidos;
Realizámos acções de sensibilização ambiental
de forma a potenciar alteração de
comportamentos ambientais;
Promovemos iniciativas de educação ambiental
por ocasião das comemorações do Dia da
Árvore, em articulação com entidades e escolas;
Promovemos campanhas de educação cívica
que promoveram um maior respeito pelo
espaço público no que diz respeito à limpeza
das ruas, espaços ajardinados e na remoção dos
dejectos dos canídeos.
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