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ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA 

A Junta de Freguesia utiliza na sua organização contabilística o POCAL no regime geral, 

fornecido e instalado pela empresa Fresoft. 

 

1 CARACTERIZAÇÃO  DA  ENTIDADE 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Junta de Freguesia da Misericórdia 

Contribuinte Fiscal nº: 510 833 349 

Endereço: Largo Dr. António de Sousa de Macedo nº 7 - D 

Código Postal: 1200 – 153 Lisboa 

Telefone: 21 392 98 00 – Email: geral@jf-misericordia.pt 

EXECUTIVO 

Presidente: Carla Cristina Ferreira Madeira (PS) 

Pelouros: Coordenação Geral, Intervenção Social e Saúde, Participação e Cidadania, 

Educação, Obras, Espaço Público, Licenciamento e Fiscalização, Espaços Verdes, Habitação, 

Imagem, Comunicação e Informação, Recursos Humanos e Serviços Jurídicos. 

Vogal / Presidente substituta: Carla Sofia Lopes de Almeida (PS) 

Pelouros: Educação, Higiene Urbana, Segurança e Proteção Civil, Serviços de Secretaria, 

Recenseamento Eleitoral, Serviços Administrativos. 

Secretário: Alberto Francisco Bento (PS) 

Pelouros: Mobilidade e Transportes, Economia e Emprego 

Tesoureiro: Domingos José Chaves Alvarez (PS) 

Pelouros: Finanças e Património, Juventude e Desporto 

Vogal: Luísa Silva Rodrigues (PCP) 

Pelouros: Cultura  

 

mailto:geral@jf-misericordia.pt
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INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DA JUNTA  

RELATIVA AO 

PERÍODO DE 1 DE JUNHO DE 2019 A 31 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

 

 

2 ENQUADRAMENTO LEGAL 
 

Conforme disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º, do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a qual estabelece o regime jurídico das autarquias locais, compete à Assembleia de 

Freguesia “apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do 

Presidente da Junta acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia (…)”. 

Assim, no sentido de dar cumprimento à ante referida disposição legal, a Presidente da 

Junta apresenta à Assembleia de Freguesia o presente documento onde se reporta a 

atividade da Junta de Freguesia realizada no exercício das suas atribuições e competências 

e das competências delegadas pelo Município de Lisboa no âmbito dos protocolos 

estabelecidos.   

Esta Informação Escrita é respeitante ao período compreendido entre os dias 1 de junho a 

31 de agosto de 2019. 
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3 MISSÃO 
 

O Poder Local Democrático reafirma-se todos os dias como uma das conquistas mais 

importantes que resultaram da Revolução de 25 de Abril. O Poder Local Democrático foi 

determinante para a transformação, progresso e modernização do país, quer em termos 

das infraestruturas básicas e ordenamento territorial, quer no que concerne à 

universalização, democratização e desenvolvimento das funções sociais do Estado, 

designadamente nas áreas da saúde, educação, habitação, cultura, entre outras. 

Além do papel determinante para a implementação e desenvolvimento das políticas de 1ª 

e 2ª geração, o Poder Local Democrático tem sido decisivo no combate às desigualdades e 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Por outro lado, o Poder Local Democrático aproximou o centro de decisão política das 

populações e fomentou a participação ativa dos cidadãos na “vida política”, contribuído 

assim para o aprofundamento e consolidação da democracia em Portugal. 

É neste contexto que a Junta de Freguesia da Misericórdia (JFM) assume como missão 

prioritária servir a população e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus 

fregueses. 

Trata-se de uma tarefa sempre inacabada face às dinâmicas e transformações 

sociodemográficas, às novas exigências e à ambição constante de capacitar a Freguesia para 

responder aos desafios futuros numa lógica de desenvolvimento, sustentabilidade e 

reafirmação da sua presença no contexto concelhio, metropolitano e nacional. 

Para isso, o Executivo da Junta de Freguesia da Misericórdia definiu uma estratégia política 

coerente, responsável e ambiciosa assente num acordo de compromisso com os cidadãos, 

o qual visa, entre outros: 
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❖ Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, nomeadamente 

através da prestação de serviços de excelência; 

❖ Reforçar a condição da Freguesia como local de bem-estar, atrativo, proativo e 

aprazível; 

❖ Aumentar a qualidade dos serviços prestados através de soluções integradas e 

contínuas, por forma a conferir mais eficiência às respostas, aumentar a sua oferta e 

valorizar os equipamentos e espaços públicos; 

❖ Garantir a adoção e implementação das boas práticas, designadamente em termos 

monitorização e avaliação dos objetivos predefinidos, com vista a assegurar a 

sustentabilidade, eficácia, fiabilidade e qualidade dos serviços; 

❖ Promover uma cultura de transparência, rigor, responsabilidade e de diálogo 

permanente com os cidadãos e de cooperação interinstitucional.  

 

Os bons resultados que têm vindo a ser obtidos permitem concluir que esta estratégia se 

afigura como a mais adequada, eficaz e eficiente para cumprirmos a missão proposta, para 

concretizar os compromissos assumidos e alcançar os objetivos propostos.  

O Poder Local Democrático faz-se todos os dias. É para concretizar esse desígnio que a Junta 

de Freguesia da Misericórdia trabalha diariamente. 
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4 ATIVIDADE  DA PRESIDENTE  DA JUNTA  DE  

FREGUESIA  (SÍNTESE) 
 

No exercício das competências de Presidente da Junta de Freguesia, previstas nos Artºs. 17º 

e 18º do Anexo I da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, manteve-se uma agenda 

institucional intensa e diversificada, da qual se destaca: 

 

❖ Assembleia de Freguesia da Misericórdia 

• Sessão Ordinária (26/06/2019) 

❖ Reuniões do Executivo da Junta de Freguesia – 4 reuniões. 

❖ Presença e participação em eventos e iniciativas: 

• Festas da Cidade – Santos Populares 

• Apresentação da Marcha da Bica (Altice Arena, 7 de junho) 

• Apresentação da Marcha do Bairro Alto (Altice Arena, 9 de junho) 

• Desfile das Marchas Populares (Av. da Liberdade; 12 de junho) 

• Exibição das Marchas Infantis (Praça do Império, Belém; 15 de junho) 

• Apresentação das Marchas da Freguesia da Misericórdia (Marcha da Bica, 

Marcha do Bairro Alto, Marcha Sénior e Marcha Infantil da Freguesia; 19 de 

junho). 

• Baile de Finalistas do 4.º ano do 1.º CEB e JI das Gaivotas (19 de junho) 

• Passeio Sénior (Alcobaça e Rio Maior; 20 de junho) 

• 23.ª Edição do Arraial Lisboa Pride (22 de junho) 

• 20.ª Edição da Marcha do Orgulho LGBTI+ (29 de junho) 

• VIIº Torneio Infantil Futsal "Bairro Alto Nova Geração" (30 de junho) 
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• Sessão de Encerramento da 3.ª Edição Folk Misericórdia (30 de junho) 

• Entrega ao G. D. Zip Zip da Menção Honrosa pela sua vitória na modalidade 

de Futsal nas finais do 3.º Torneio Futsal Cidade Lisboa (30 de junho) 

• Exposição Coletiva “Estoutro” (3 de julho) 

• Sarau das Atividades Lúdico-Desportivas da Freguesia da Misericórdia (5 de 

julho) 

• Sessão de entrega dos Certificados de Mérito pela participação da Iniciativa 

Praia Campo-Edições Sempre a Mexer, Sunset e Férias Infantis CAF/AAAF 

2019 (25 de julho) 

• Cerimónia de Celebração do 91º aniversário do Lisboa Clube Rio de Janeiro 

(1 de agosto). 

 

❖ Assembleia Municipal de Lisboa: 

• Sessões plenárias ordinárias e extraordinárias – 11 reuniões 

• Comissões Permanentes: 

o 1ª CP - Comissão de Finanças, Património, Recursos Humanos e 

Descentralização – 12 reuniões 

o 2ª CP - Comissão de Economia, Turismo, Inovação e Internacionalização 

– 2 reuniões 

o 6ª CP – Comissão de Direitos Sociais e Cidadania – 9 reuniões 

 

Nota: A Assembleia Municipal de Lisboa suspendeu os trabalhos no mês de agosto, pelo 

que a relação acima referida é relativa à atividade dos meses de junho e de julho. 
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5 INFORMAÇÃO  FINANCEIRA 
 

Numa cultura de transparência e de prestação de contas perante a Assembleia de Freguesia 

e os seus eleitos, a Junta de Freguesia apresenta os resultados financeiros relativos ao 

período compreendido entre 1 de junho e 31 de agosto de 2019.  

No sentido de permitir uma análise pormenorizada e rigorosa da situação financeira, são 

apensos à presente Informação Escrita os seguintes mapas (*): 

• Mapa 1 – Controlo orçamental da despesa; 

• Mapa 2 – Controlo orçamental da receita; 

• Mapa 3 – Fluxos de caixa. 

 

Todavia, não obstante uma análise atenta e fina dos anexos, a situação financeira da Junta 

de Freguesia, em termos de valores financeiros e dos respetivos graus de execução, à data 

de 31 de agosto de 2019, poderá ser resumida da seguinte forma: 

O ano de 2019 foi iniciado com um saldo de 493.357,03€ respeitando 456.257,76€ ao saldo 

de gerência orçamental de 2018 e 37.099,27€ ao saldo de operações de tesouraria que 

transitou de 2018. 

Até 31 de Agosto de 2019: 

Operações orçamentais: 

• Foram arrecadadas receitas no valor de 3.711.014,77€, grau de execução da 

receita: 54,01%. 

• Foram realizadas despesas no valor de 2.916.100,76€, grau de execução da 

despesa: 37,79%. 

 

Operações de tesouraria: 

• Fluxos de entrada foram de 309.412,85€ 
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• Fluxos de saída foram de 313.929,94€. 

 

Assim, o saldo de Disponibilidades a 31 de agosto de 2019, foi no valor de 1.283.753,95€ 

respeitando: 

• Execução orçamental – 1.251.171,77€ 

• Operações de tesouraria – 32.582,18€ 

 

A Junta de Freguesia manteve uma execução da receita superior à despesa efetuada, sendo 

este um dos indicadores de sustentabilidade da execução orçamental. 

(*) Nota: Os mapas 1, 2 e 3 encontram-se em anexo ao presente documento. 
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5.1 GESTÃO  ADMINISTRATIVA 
 

5.1.1  SERVIÇO  DE  SECRETARIA  

A Secretaria é responsável pelo serviço de expediente, nomeadamente a tarefa de registo 

de entrada/saída de toda correspondência da Junta de Freguesia da Misericórdia. Tem 

como principal função a articulação entre os serviços backoffice/frontoffice, constituindo 

também o serviço que garante a ligação entre os utentes/fregueses e o respetivo serviço 

competente da Junta de Freguesia da Misericórdia.  

 

Quadro resumo da atividade principal da Secção Administrativa 

 

 Sede  Atalaia  Cordoeiros S. Marçal Total  

Atestados e declarações  

Atestados de residência 220 102 28 23 373 

Atestados de agregado 

familiar 
10 6 1 1 18 

ÁREAS / SETORES ORGANICOS 

(INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS) 
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Atestados de insuficiência 

económica 
0 0 0 0 0 

Atestado União de Facto 7 4 1 2 14 

Prova de Vida 21 14 2 7 44 

Declaração de apoio à Família 

acesso aos Bairros 

condicionados– autorização 

para prestar cuidados a 

familiares, para EMEL 

12 6 1 0 19 

Produção de Documentos 

Ofícios  1159/100 0 0 0 1159/100 

Fichas de ocorrência  34 17 5 17 73 

Inscrições atividades 

desportivas 
0 0 0 0 0 

Inscrições Cabaz de Natal 0 0 0 0 0 

Atendimentos 

Apoio Jurídico 16 11 0 24 51 

Assistente Social 34 27 10 36 107 

Executivo e Presidente 13 0 0 1 14 

Cedências de material 

Salas 20 0 12 14 46 

Projetor/ equipamento 

informático 
4 0 0 0 4 
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Espaço Cidadão – Serviços prestados 

 

ESPAÇO CIDADÃO DA MISERICÓRDIA 

ACT – Autoridade para as Condições de Trabalho  

Queixas e denúncias 0 

Marcação para atendimento presencial 0 

Formulários  0 

DGC – Direção Geral do Consumidor  

Receção de reclamações 0 

Pedidos de informações 0 

Encaminhamento para a rede de apoio ao consumidor 
endividado 

0 

CGA – Caixa Geral de Aposentações  

Alteração de dados pessoais 0 

Requerimento de pensão de sobrevivência 0 

ADSE   

Alteração de dados pessoais 0 

Pedidos de senhas de acesso 0 

AT – Autoridade Tributária  

Registar e/ou pedidos de senhas de acesso 6 

Certidões 17 

Início de atividade 0 

Caderneta predial 0 

Consultar conta corrente 0 

Domicílio fiscal p/ inscrição matrícula escolar 0 

Agregado familiar p/ inscrição matrícula escolar 0 

Guia p/ pagamento do IUC 0 

Entrega online declaração de IRS  41 

Pedido de isenção da entrega do IRS 2018 

 

0 
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E-Fatura 0 

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

Marcações de atendimento 0 

Registo no Site 0 

Criação de endereço eletrónico p/registo no site 0 

Preenchimento de manifestação de interesse 0 

Obtenção de documentos da SSD e na AT 0 

IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes  

Revalidação de cartas de condução 16 

AMA – Agência para a Modernização Administrativa  

Chave móvel digital 31 

Registo criminal 14 

Alteração/Confirmação de morada no C.C. 28 

IRN – Instituto de Registos e Notariado  

Renovação do cartão de cidadão 120 

Agendar Levantamento do Cartão de Cidadão 12 

Marcação renovação do cartão de cidadão no domicílio 0 

Marcação passaporte eletrónico português  0 

SPMS – Serviços Partilhados Ministério da Saúde  

Marcação e/ou cancelamento de consultas 0 

Consultar lista de espera para cirurgia 0 

Taxas moderadoras 0 

ISS  

Cartão europeu do seguro de doença 3 

Marcações de atendimento 10 

Certidões 8 

Registar e/ou pedidos de senhas de acesso 21 

Prova escolar 4 

Escalões do abono de família 33 

Consultar conta corrente 7 
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Envio de documentos pela SSD  0 

Guia p/ pagamento de divida  14 

Responder a ofício  0 

Requerer pensão social de velhice  0 

Requerer RSI complemento 6 

Requerer proteção jurídica 3 

DGES – Direção Geral do Ensino Superior  

Pedido de senha p/candidatura online 0 

Candidatura online 0 

IHRU  

Porta 65 - candidatura 0 

Câmara Municipal de Lisboa  

Candidatura à habitação municipal - RAHM 0 

Candidatura à renda convencionada  8 

Habitar o Centro Histórico – documentos  12 

 

Apoio Facultado ao Cidadão Nacional e Estrangeiro  

Marcação p/ Advogada 5 

Marcação p/ Acão Social 19 

 

 

 

5.2 PATRIMÓNIO  PÚBLICO 
 

A preservação e valorização do património público assume particular relevância no 

exercício das competências e atribuições investidas na Junta de Freguesia da Misericórdia. 

Trata-se de uma tarefa que é efetuada quotidianamente à qual foram afetados os recursos 
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disponíveis adequados para conferir a eficiência e competência necessárias às 

responsabilidades e exigências. 

Neste quadro, destacam-se as seguintes intervenções realizadas:  

✓ Limpeza da cobertura na escola EB1/JI Padre Abel Varzim; 

✓ Limpeza da cobertura da escola EB1/JI das Gaivotas; 

✓ Realização de várias obras de reparação nos estabelecimentos de ensino público 

acima mencionados; 

✓ Realização de várias reparações nas diversas delegações e no Posto de Higiene 

Urbana; 

✓ Limpeza do novo edifício situado no Largo Doutor António de Sousa de Macedo, com 

limpeza do jardim e do seu interior; 

✓ Intervenções de preservação e manutenção dos espaços verdes da Freguesia; 

✓ Corte de relva no jardim Largo Barão Quintela; 

✓ Limpeza semanal do Jardim do Largo Barão Quintela; 

 

 

 

 

 

5.3 INTERVENÇÃO  SOCIAL,  SAÚDE  E  CIDADANIA 
 

As políticas sociais assumem particular importância enquanto eixo estratégico da ação da 

Junta de Freguesia da Misericórdia, nomeadamente nos domínios dos apoios sociais, 

educação, promoção da saúde e combate às desigualdades sociais. 

 



   

 

 

 

18 

 

 

Neste contexto, procedeu-se ao reforço e consolidação das relações de cooperação 

interinstitucional com vista a concretizar um desígnio comum: "construir uma Freguesia 

mais coesa, justa e solidária”. 

Esta continuará a ser uma das nossas áreas de ação prioritárias, pois, temos consciência das 

sérias dificuldades que crianças, jovens, adultos e idosos atravessam. 

O reforço das relações de cooperação entre esta Autarquia e todas as suas instituições 

fará sempre parte do nosso desígnio político. Queremos continuar a construir uma 

Freguesia mais Solidária”. 

 

5.3.1   PROJE TO INTE RVIR -  JOVENS (10-17  ANOS)  
No âmbito do projeto Intervir, entre 1 de junho e 30 de agosto de 2019, dinamizaram-se as 

seguintes ações: 

✓ Realizaram-se as Férias do projeto Intervir com a participação de 30 jovens; 

✓ Durante as férias de verão, a Junta de Freguesia da Misericórdia realizou a Praia 

Campo Juvenil – “SunSet” com a participação de mais 100 jovens dos 13 aos 17 anos 

nestas atividades de verão (paintball, arborismo, escalada, lazertag, piscina, cinema, 

praia, quantum, bowling, parque, entre outros). 

 

O projeto Intervir registou a seguinte participação: 

 

Projeto Intervir 

 Bairro Alto São Marçal Total 

Número de 

técnicos 

2 2 5 

Total jovens 

Inscritos 

30 32 62 

Presenças diárias 19 27 46 

Dias por semana de 

abertura dos 

espaços 

5 5  
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5.3.2. Projeto de Envelhecimento Ativo e Saudável  –  PEAS  

As atividades no âmbito do Projeto de Envelhecimento Ativo e Saudável iniciaram-se em 

outubro, estando inscritos 92 seniores e tiveram o seu termino no final de junho. Este 

projeto pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de idade 

maior da freguesia da Misericórdia, mediante a dinamização de atividades que fomentem 

a autonomia, a mobilidade, o bem-estar, o convívio, o lazer, a estimulação de funções 

cognitivas, a participação ativa na promoção da saúde, prevenindo também a solidão e 

isolamento.  

À semelhança do que tem vindo a ocorrer o PEAS disponibiliza um conjunto de atividades 

regulares, com periodicidade semanal, mas também de outras atividades diversificadas que 

ocorrem sem periodicidade definida (denominadas de atividades complementares). No 

período em questão foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

✓ Realização de 1 Caminhadas Para a Idade Maior: Beira Rio que contou com a 

participação de 10 seniores; 

✓ Em colaboração com a 3ª Esquadra da 1ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa 

e pelo policiamento de proximidade foi dinamizada a ação de sensibilização “Entrada 

e Circulação das novas Notas de 100€ e 200€”, onde participaram 28 seniores; 

✓ Participação de 27 seniores na Aula Aberta de Dança Social e Tradicional; 

✓ Participação no Arraial de São Boaventura, onde a Marcha Sénior da Misericórdia 

atuou com o Tema “TLIM, TLIM DE VOLTA ESTÁ A FREGUESIA” - Homenagem aos 

Elétricos que passam pela Freguesia da Misericórdia;    

✓ Realização da Festa de Encerramento das Atividades do PEAS que decorreu no Convívio 

da Misericórdia e que contou com a participação especial do da USU – Universidade 

Sénior Unisaber. Neste dia esteve patente uma exposição dos trabalhos desenvolvidos 

ao longo do ano letivo pelos seniores do PEAS, a Marcha Sénior da Misericórdia atuou 

para os presentes, assim como as alunas das aulas de Danças Sociais e Tradicionais e 
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assistimos a uma representação teatral dos alunos de teatro da USU. Esta festa 

terminou com um workshop de alimentação saudável e com um lanche convívio; 

✓ Encerramento das atividades do grupo de Ginástica de Mobilidade, com uma aula ao 

ar livre - no Jardim da Estrela – que contou com a participação de 42 seniores;  

✓ Atuação/participação da Marcha Sénior da Misericórdia na Volta ao Bairro Alto; 

✓ Participação de 12 seniores na exposição Estoutro relacionada com a temática dos 

refugiados e na Oficina de Cidadania Global. Esta exposição reuniu obras de jovens 

artistas plásticos que abordam o acolhimento dos refugiados; 

✓ 12 seniores assistiram ao Musical A Severa de Filipe La Féria, a convite da Blue Target 

no âmbito do evento “Ferias no Miradouro”. 

 

5.3.3. Fundo de Emergência Social  

O Fundo de Emergência Social (FES) é uma medida sustentada através de protocolo com a 

Câmara Municipal de Lisboa, que se traduz num apoio pecuniário a atribuir a agregados 

familiares que, comprovadamente, se encontrem em situações de emergência habitacional 

grave e/ ou situação de carência económica emergente.  

Neste âmbito e, no período em questão, foram realizados 17 atendimentos e apoiados 9 

agregados familiares. Foram ainda efetuados encaminhamentos a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa.  

 

5.3.4. Loja Social  

A Loja Sol é uma resposta solidária, aberta à comunidade, da iniciativa da Junta de Freguesia 

da Misericórdia, com o apoio da Fundação PT.  

Os procedimentos implementados e os procedimentos reforçados têm sido consolidados e 

interiorizadas, no entanto têm sido alvo de uma melhoria contínua face à sua aplicação no 

dia-a-dia, no sentido de facilitar o trabalho desenvolvido, bem como de prestar um serviço 

de maior qualidade à população que recorre a esta resposta.  
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Junho 

Durante o mês de junho iniciou-se a construção da base de dados com as fichas de doadores 

existentes, de acordo com a lei geral de proteção de dados. A base de dados foi construída 

com um total de 31 doadores. 

No mês de junho foram rececionadas 33 doações, das 20 foram de origem anónima, num 

total de 1417 bens. Destes: 

Lixo Reciclagem Bom estado 

60 613 744 

No que concerne às vendas realizadas, traduz-se num montante total de 374€, com a 

seguinte distribuição por categoria:  

62

186

54

14

0

Nº de bens por categoria

Mulher Homem Desporto Criança/Jovem Casa Animais
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50

21

7

90

43

1

Nº de bens por categoria

Mulher Homem Desporto

Criança/Jovem Casa

Animais

 

Julho 

No mês de julho foi possível verificar o registo de 6 novos doadores, perfazendo um total 

de 37. Destes 2 são empresas.  

No decorrer do mês de julho foram recebidas 51 doações, das 43 foram de origem anónima, 

num total de 1974 bens. Destes: 

Lixo Reciclagem Bom estado 

21 947 1006 

No que concerne às vendas realizadas, traduz-se num montante total de 434,50€, com a 

seguinte distribuição por categoria: 

 

117,50 €

56,50 €

10,50 €

137,50 €

52,00 € 0,00 €

€ por categoria

Mulher Homem Desporto Criança/Jovem Casa Animais
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Agosto 

No decorrer do mês de agosto foram recebidas 40 doações, das 33 foram de origem 

anónima, num total de 1509 bens. Destes: 

Lixo Reciclagem Bom estado 

30 609 870 

No que concerne às vendas realizadas, traduz-se num montante total de 187,50€.  

 

5.3.5. Zero Desperdício –  Espaço Solidiário  

Manteve-se o protocolo com o Programa Zero Desperdício que tem como objetivo 

primordial a distribuição, à população carenciada, de alimentos confecionados.  

No período a que se reporta a informação, foi prestado apoio alimentar regular a 16 

agregados familiares. Foram recebidos aproximadamente 2400kg de bens alimentares. 

Atualmente a rede de beneficiários da Freguesia da Misericórdia é constituída por 4 

entidades doadoras. 

111,50 €

63,50 €

18,00 €

171,50 €

67,00 €

3,00 €

€ por categoria

Mulher Homem Desporto Criança/Jovem Casa Animais
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5.3.6. USU –  Universidade Sénior UNISABER  

Manteve-se o protocolo estabelecido com a USU – Universidade Sénior Unisaber, para 

pessoas com mais de 50 anos. A USU dispõe das seguintes unidades curriculares: inglês (2 

níveis), italiano, yoga, história de Portugal, informática (2 níveis), pintura/ desenho, 

fotografia, viola, oficina de teatro e história e património de Lisboa. Importa referir que o 

ano letivo terminou em junho.  

 

5.3.7. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens –  Lisboa Centro 

A Junta de Freguesia da Misericórdia manteve a representação na CPCJ – Lisboa Centro nas 

modalidades restrita e alargada: 

 

✓ Modalidade Alargada – Foram comunicadas as várias alterações esperadas na equipa 

da CPCJ Lisboa Centro durante o verão designadamente a saída de uma administrativa, 

a saída da Representante e da Técnica de Apoio Técnico (TAT) do Ministério da Educação 

com substituição prevista para setembro. A Secretária da Comissão irá assegurar as 

competências e funções de Presidente a partir de setembro. A ausência da 

representante da saúde continua a ser uma lacuna importante na equipa. A CNPDCJ 

esteve presente numa das reuniões para esclarecer a composição atual da Comissão 

Alargada da Lisboa Centro à luz do artigo 17º da LPCJP, uma vez que a necessidade de 

estarem em conformidade tem levantado diversas questões à Equipa. 

✓ Modalidade Restrita – mediante a afetação de um técnico a 40% para colaborar na 

gestão de caso, na aplicação de medidas, realização de visitas domiciliárias e 

deslocações a estabelecimentos de ensino como resposta à sinalização da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens. Seguidamente apresenta-se o volume processual do 

período a que se reporta a presente informação: 
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A Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento 

da criança (ECPCBEDC), nomeadamente exposição a violência doméstica, mantém-se como 

a situação de perigo mais sinalizada às CPCJ; seguem-se a Negligência, as Situações de 

perigo em que esteja em causa o Direito à Educação e situações em que a Criança/Jovem 

assume comportamentos que afetam o seu bem-estar. 

Foi enviado para a Assembleia Municipal um balanço reflexivo sobre a atividade da CPCJ 

Centro referente ao nº processual e problemáticas por freguesia dos anos 2017 e 2018.  

A Freguesia da Misericórdia teve 44 processos ativos em 2017 e 37 processos ativos em 

2018. 

 

5.3.8. Comissão Social de Freguesia da Misericórdia  

A Junta de Freguesia da Misericórdia, responsável pela coordenação e dinamização da 

Comissão Social de Freguesia da Misericórdia (CSFM), tem dado continuidade ao trabalho 

desenvolvido, com representantes em todos os níveis operacionais desta estrutura. Deste 

modo: 

✓ O Grupo de Trabalho “Idade Maior” realizou uma reunião em junho onde se procedeu 

à avaliação da atividade Mês da Idade Maior. Esta avaliação, bem como os registos de 

cada atividade deste mês foi compilada em documentado consensualizado por todas as 

7

5

5

7

6

8

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Processos Novos

Visitas Domiciliárias

Atendimentos para revisão de ponto de situação

Atendimentos primeira vez

Subscrição de Acordo de Promoção e Proteção

Deliberações de Arquivamento

Deliberações de Medida de Promoção e Proteção

Nº de processos
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entidades envolvidas e foi publicado no site e Facebook da Junta de Freguesia da 

Misericórdia.   

Relativamente ao lançamento do CES, o Grupo de Trabalho continua a aguardar 

autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados para a criação da plataforma 

associada a esta iniciativa.  

✓ No Grupo de Trabalho “Cultura e Património” foram realizadas reuniões para definição 

e programação das rotas a realizar em setembro e outubro; 

✓ O Núcleo Executivo (NE) reuniu em julho onde foram abordados os seguintes assuntos:  

- análise de parcerias realizada com base na avaliação de várias componentes, como o 

tipo de participação existente, a relação de benefícios quer para o parceiro, quer para a 

CSFM, a existência de potenciais parceiros no território ou os contactos diretos 

realizados a alguns parceiros; 

- planificação do Dia Aberto que terá como principais objetivos: promover o encontro e 

a partilha entre parceiros, implementar dinâmicas que contribuam para um sentido de 

união, pertença e cooperação e potenciar um trabalho mais eficaz e eficiente da rede 

de parceria;  

- agendamento e planificação da próxima reunião plenária. 

✓ Participação e colaboração com a Rede Social de Lisboa e Departamento para os Direitos 

Sociais da Câmara Municipal de Lisboa na organização de sessão participativa na zona 

do Centro Histórico de Lisboa para construção do Plano Municipal da Igualdade, 

mediante cedência de espaço, divulgação e logística da iniciativa que se realizou no dia 

24 de junho no Espaço Santa Catarina com a presença de 8 freguesas, 2 representantes 

de entidades que atuam no território e 3 técnicos da Junta de Freguesia da Misericórdia. 
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✓ Participação e colaboração com o Conselho Local de Ação Social de Lisboa e com 

diferentes grupos de trabalho no âmbito do Plano de Desenvolvimento Socia 2017-

2020, nomeadamente: 

- Participação na 34ª reunião plenária; 

- Emissão de parecer, de acordo com o Regulamento Interno do CLAS-Lx, artigo 29º - 

Metodologia Expedita de Consulta, relativo a: 

1) candidatura apresentada pela APPDA – Associação Portuguesa para Perturbações do 

Desenvolvimento e Autismo - a Lar Residencial para pessoas com deficiência – 

aprovado; 

2) candidaturas apresentadas pela Crescer na Maior – Associação de Intervenção 

Comunitária ao Programa de Respostas Integradas aberto pelo SICAD (Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) para a zona ocidental 

da cidade de Lisboa – aprovado; 

3) candidatura apresentada pela Crescer na Maior – Associação de Intervenção 

Comunitária ao Programa de Respostas Integradas aberto pelo SICAD (Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) para a zona oriental da 

cidade de Lisboa – aprovado. 

- Eixo 3 – Grupo de Trabalho “Intervenção em Domínios de Maior Vulnerabilidade - 

Deficiência”: resposta a questionário sobre a intervenção da Junta de Freguesia da 

Misericórdia no âmbito da oferta de transporte aos cidadãos. 

Outras Intervenções 

✓ No âmbito da RedEmprega Centro Histórico participação nas duas reuniões do Grupo 

de Dinamização e nas reuniões plenárias. Com o intuito de contribuir para aumentar a 
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empregabilidade da população da freguesia da Misericórdia e de Santo António, os 

parceiros que compõe a RedEmprega Centro Histórico uniram esforços e propuseram-

se organizar e dinamizar o workshop de capacitação dirigido a pessoas em situação de 

desemprego - Workshop INVESTE(TE). Este, dinamizado pela Junta de Freguesia da 

Misericórdia, contou com a participação de 18 pessoas.  Foi também elaborado um 

relatório síntese desta ação e difundido pelos parceiros; 

✓ Na área da Pessoa Sem-Abrigo a Junta de Freguesia tem efetuado sinalizações à equipa 

de rua da CML e procedido a encaminhamentos sinalizados pelos moradores e 

trabalhadores da Freguesia, para o Núcleo de Planeamento e Implementação Sem-

Abrigo (NPISA). 

✓ No âmbito do projeto + Skill’s (Programa Escolhas) participamos na reunião de 

consorcio; 

✓ Ao nível do acompanhamento psicológico estão em acompanhamento 4 crianças, três 

com periodicidade semanal e uma com periodicidade mensal.  

✓ Em junho teve lugar o Passeio Anual Sénior que tem como principais objetivos: 

promover o sentimento de identidade com a freguesia da Misericórdia, criar maior 

proximidade entre o executivo e trabalhadores da Junta de Freguesia da Misericórdia e 

os participantes, proporcionar um momento de partilha e convívio entre os 

participantes, contribuir para o combate ao isolamento e solidão dos fregueses e 

freguesas com mais de 55 anos, principalmente das pessoas que se encontram a viver 

sozinhas e sem rede de suporte, promover a participação em atividades culturais e de 

lazer e contribuir para o envelhecimento ativo e saudável. As inscrições estiveram 

abertas entre o dia 20 de maio e 19 de junho. Após término das inscrições foi possível 

verificar na plataforma a existência de um total de 357 inscrições, sendo que 3 se 

encontravam em duplicado. As 354 inscrições válidas foram distribuídas da seguinte 

forma: 
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LOCAL Nº DE INSCRIÇÕES 

Delegação da Atalaia 90 

Delegação de São Marçal 91 

Delegação dos Cordoeiros 45 

Sede 128 

 

Do número total de participantes inscritos e inscritas 264 eram do género feminino e 90 do 

género masculino, com uma média de idades de 75 anos. 

Este ano foram definidos como destinos Alcobaça e Rio Maior, sendo que este foi realizado 

no dia 20 de junho. Dos 354 inscritos e inscritas inicialmente alguns informaram que não 

estariam presentes por motivos variados, como saúde ou acidente, e outros simplesmente 

não compareceram. Independentemente dos motivos apresentados houve uma 

participação de 89,54% dos participantes inscritos e das participantes inscritas inicialmente. 

O dia decorreu sem contratempos e de acordo com o programa estabelecido. No final foi 

elaborado relatório de avaliação. 

✓ O programa Praia-Campo Sénior 2019 foi planificado com atividades variadas para as duas 

primeiras semanas de setembro, com uma capacidade de 208 participantes distribuídos 

por 4 autocarros. As inscrições tiveram início a 3 de junho. As inscrições contam com a 

seguinte distribuição: 

Local de partida Nº de inscrições 

SEDE 51 

ATALAIA 49 

SÃO MARÇAL 52 

CORDOEIROS 50 
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A maioria dos participantes inscritos possuem idades compreendidas entre os 70 e os 84 

anos, com uma média de idades de 76 anos.  

Em conjunto com a USF Ribeira Nova foi organizada uma sessão prévia para cada uma das 

delegações, que decorreram na sede da Junta de Freguesia da Misericórdia – Espaço de 

Santa Catarina no dia 18 de julho, onde foram abordados os seguintes temas: ação de 

sensibilização sobre o sol e o calor dinamizada pela Enfermeira Marisa Brito da USF Ribeira 

Nova; normas da praia-campo sénior e outras indicações consideradas relevantes; 

programa da praia-campo sénior; distribuição das 2 t-shirts e chapéu. Nestas sessões 

participaram um total de 126 seniores, com a seguinte distribuição: 

Local de 

partida 

Nº de 

inscrições 

Nº de 

presenças  

Percentagem 

SEDE 50 29 58% 

ATALAIA 51 34 66,67% 

SÃO 

MARÇAL 
52 32 

61,54% 

CORDOEIROS 48 31 64,58% 

 

O programa Praia-Campo Sénior terá início no próximo dia 02 de setembro. 

 

✓ Na sequência da submissão de candidatura ao Fundo Ambienta| Programa Juntar + com o 

projeto Projeto Second Life, foram publicitados os resultados finais que colocaram a 

candidatura realizada pela Junta de Freguesia da Misericórdia em lugar elegível para 

financiamento. Este projeto visa contribuir para a redução do desperdício do setor têxtil 

através da recuperação, reutilização, reconversão e valorização de produtos têxteis usados 
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em “final de vida”, promovendo um consumo cada vez mais responsável. Destacam-se 6 

atividades principais: reorganização da Loja Sol – pretende-se potenciar e requalificar o 

espaço, tornando-o um local a ser utilizado pela comunidade e pelos parceiros locais; 

realização de 2 campanhas de recolha de têxteis – tem como objetivos reunir um maior 

número de recursos para as atividades subsequentes, divulgar e promover o projeto e 

sensibilizar a comunidade local para a temática da economia circular; realização de 2 ações 

de sensibilização para a temática da economia circular – pretende-se aumentar o 

conhecimento sobre a importância da economia circular, sensibilizar e envolver a 

comunidade em geral no projeto e promover a reflexão em redor desta temática; realização 

de 2 workshops de costura criativa – pretendem dotar os participantes com técnicas e 

conhecimentos que lhes permitam prolongar o tempo de ida útil dos seus produtos têxteis, 

sensibilizar os participantes para a importância das questões ambientais e para a 

necessidade de adotar um consumo responsável, promover a redução do desperdício têxtil 

na freguesia e contribuir para a redução de gastos económicos nos agregados familiares; 

desenvolvimento da oficina de costura com duração de 90 horas – configura-se como a 

principal atividade deste projeto e pretende capacitar pessoas em situação de desemprego 

e/ou noutra situação de vulnerabilidade e/ou risco de exclusão social ao nível da costura, 

nomeadamente da costura criativa e reaproveitamento de têxteis e outros materiais. 

Simultaneamente, irão ser trabalhadas competências pessoais e sociais que irão facilitar a 

(re)integração no mercado de trabalho e um evento final – em que irá existir uma mostra 

do projeto e das suas diferentes fases, bem como desfile para lançar a coleção de produtos 

Second Life, que irá permitir aos formandos serem reconhecidos pelo trabalho 

desenvolvido, bem como divulgar e difundir o projeto e a solução encontrada em matéria 

de economia circular. Para dar prossecução ao projeto foram estabelecidas várias parcerias, 

de modo a serem cumpridos os prazos de realização do mesmo.  
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5.3.9. Cidadania  

No âmbito do Orçamento Participativo de Lisboa em junho teve início a fase de avaliação 

do OPM 2019/2020, onde foi realizada reunião de balanço da fase de decisão e início da 

fase de execução deste ciclo do OP no dia 6 de junho na Loja Lisboa Participa. 

Por outro lado, iniciou-se o processo de delegação de competências da CML para a Junta de 

Freguesia da Misericórdia de modo a garantir a execução do projeto vencedor 

“Requalificação dos espaços de recreio da EB1/JI das Gaivotas, nomeadamente: 

- elaboração da minuta de contrato de delegação de competências conforme Acordo de 

Adesão à Normas do Orçamento Participativo; criação da proposta de projeto de execução; 

articulação com a proponente; realização de reunião com o Departamento de Educação da 

CML para validação; e iniciaram-se as obras.  

 

 

 

5.4 ECONOMIA  LOCAL  E EMPREGO 
 

O incentivo e apoio às atividades económicas e à criação de emprego constituem fatores 

importantes da ação da Junta de Freguesia, por forma a promover a dinamização da 

economia local, para o desenvolvimento socioeconómico e para o combate à exclusão 

social, bem como para a melhoria das condições de vida das famílias. 

Neste contexto, na área da economia local, empreendedorismo e turismo, foram efetuadas, 

entre outras, as seguintes ações/iniciativas: 

✓ Mantivemos as feiras mensais “Sabor de Perdição”, no Príncipe Real; 

✓ Mantivemos as feiras mensais “Portugal Real”, no Príncipe Real e na Praça D. Luís I;  

✓ Mantivemos as feiras mensais de Artesanato, Antiguidades e Velharias do Príncipe 

Real;  
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✓ Mantivemos, semanalmente (aos sábados), o Mercado Biológico do Príncipe Real; 

✓ Foi dado início à preparação dos diversos processos relacionados com os 

procedimentos administrativos de seleção para atribuição de licenças para as feiras 

e mercados que constam do Regulamento de Feiras e Mercados da Freguesia da 

Misericórdia, após este ter sido publicado em Diário da República; 

✓ Foram, sempre que solicitados, dados pareceres relacionados com a alteração / 

mudança de atividade, de alargamento e de restrição de horários de funcionamento 

de estabelecimentos comerciais; 

✓ Foram realizadas reuniões periódicas de organização e programação do MOBA; 

✓ Mantivemos as formações de azulejo no MOBA, no âmbito da promoção do 

empreendedorismo social; 

✓ Foram realizadas as ações Bairro Verde, inserido no projeto viver@misericordia, 

uma experiência que envolve moradores e turistas na plantação em espaços 

públicos grafitados; 

✓ Foi dada continuidade às ações de divulgação e sensibilização da ação 

noitelimpa@misericordia; 

✓ Foi concluído e distribuído pelos parceiros o novo catálogo de experiências de 

bairro, inserido no projeto viver@misericordia; 

✓ Foi dada continuidade à produção e distribuição da newsletter Eu Não Sou um 

Holograma, no âmbito da ação voz@misericordia, para a divulgação das atividades 

a decorrer na freguesia, bem como na promoção do comércio local; 

✓  Foi realizada a 1ª edição de tradições@misericordia com uma mostra do Concelho 

de Arganil (mostra de artesanato, prova gastronómica, workshops, espetáculos de 

palco com concerto de concertinas e ranchos folclóricos);  

✓ Participação em reuniões de preparação da ação Noite Branca 2019; 

✓ Deu-se início aos preparativos para a ação da Noite Europeia dos Investigadores; 
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✓ Promoveram-se reuniões com a CML para a preparação da ação de Lisboa a 

Compostar. 

   

 

 

                

5.5 MOBILIDADE  E TRANSPORTES 
 

A Mobilidade e Transportes constitui uma área determinante para a vida da Freguesia. Não 

obstante esta Junta de Freguesia não ter competências próprias ou delegadas em matéria 

de regulação, ordenamento e fiscalização da circulação rodoviária e pedonal, a Junta de 

Freguesia da Misericórdia tem exercido a sua magistratura de influência, designadamente 

junto das entidades com efetivas responsabilidades e competências, bem como junto das 

operadoras de serviços de distribuição, por forma a garantir e melhorar a segurança, a 

fluidez e o cumprimento das normas em vigor na Freguesia.  

No âmbito da Mobilidade e dos Transportes, destaca-se o seguinte: 

✓ Foi mantido o diálogo com a CML sobre diversos assuntos na área da mobilidade, 

nomeadamente sobre a problemática do tráfego e do estacionamento; 

✓ Foi mantido o diálogo com a EMEL, nomeadamente sobre a melhoria dos acessos às 

zonas condicionadas e à fiscalização; 

✓ Foram implementadas alterações ao serviço “Misericórdia Porta a Porta”, que 

basicamente consistiu na alteração da passagem de dois para um circuito, 

mantendo-se praticamente a cobertura dos anteriores dois circuitos, bem como foi 

reajustado os horários do seu funcionamento; 
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✓ Foi, na sequência de reuniões já anteriormente realizadas no âmbito das Carreiras 

de Bairro, havido uma reunião de trabalho com a CARRIS e a presença da CML, na 

qual ficou, em princípio, definido o circuito para a Carreira de Bairro da Misericórdia;  

✓ Foi mantida a cedência às instituições da freguesia, sempre que solicitado e 

disponível, a carrinha de nove lugares da Junta. 

 

 

 

 

5.6 SEGURANÇA  E  PROTEÇÃO  CIVIL 
 

A segurança é um direito constitucional (Artº 27ª CRP) e constitui um bem inalienável e 

imprescindível para uma sociedade democrática, moderna, desenvolvida e para o bem-

estar e qualidade de vida das pessoas. Não obstante competir ao Estado garantir a 

segurança, consideramos fundamental criar uma “cultura de segurança” assente no 

cumprimento das normas e boas práticas aliadas a sistemas de proteção e socorro que 

possam prevenir os fenómenos e responder com eficácia e eficiência às ocorrências.  

Neste quadro, a Junta de Freguesia tem vindo a contribuir para esse desidrato com vista a 

promover a segurança e proteção de pessoas e bens. Assim, foram efetuadas as seguintes 

iniciativas e diligências: 

• Continuação da elaboração do Plano Local de Emergência para a Freguesia da 

Misericórdia, em parceria com os Serviços Municipais da Proteção Civil da CML e 

com a rede social da Freguesia da Misericórdia; 
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• Continuação da elaboração e desenvolvimento da Base de Dados da Proteção Civil 

da Freguesia; 

• Colaboração com o Serviço Municipal de Proteção Civil nas situações graves que 

ocorram na Freguesia; 

• Continuação da elaboração de um Plano Estratégico de informações e atividades 

direcionadas às Escolas da Freguesia, referente a medidas de autoproteção, bem 

como sensibilização de professores e auxiliares, para a criação de um plano de 

emergência, e de um plano de evacuação; 

• Permanência da Freguesia da Misericórdia no Grupo de Segurança da Baixa- Chiado. 

Os Parceiros deste Grupo são: CML, Polícia Municipal, PSP, Freguesia de Santa Maria 

Maior, Representantes dos Comerciantes e dos Fregueses; 

• Desenvolvimento de plano estratégico de informação à população referente à 

importância do Kit de Emergência como resposta a situações de emergência; 

• Acompanhamento, em parceria com os agentes de proteção civil, dos Arraiais e 

Festas de Lisboa; 

• Enquanto parceiro ativo para a promoção da segurança e ordem pública, a Junta de 

Freguesia reporta semanalmente às autoridades competentes, designadamente 

PSP, Polícia Municipal e Câmara Municipal de Lisboa, as ocorrências sinalizadas. A 

Junta de Freguesia tem vindo a consolidar esta colaboração e a insistir para que o 

policiamento de proximidade, na Freguesia da Misericórdia seja mais efetivo e 

intenso, designadamente nas zonas da Bica, Marechal Saldanha, Calhariz, Cais do 

Sodré e Bairro Alto, por forma a aumentar o sentimento de segurança da população 

e prevenir as más práticas e dissuadir os comportamentos ilícitos. 
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5.7 EDUCAÇÃO 
 

A Junta de Freguesia da Misericórdia continuará a dar primazia à área da educação, pois 

entende que a educação é um fator essencial ao desenvolvimento humano e progresso 

coletivo e, por isso, constitui um dos pilares estratégicos da sua atuação junto da 

comunidade, proporcionando às famílias residentes uma maior qualidade de vida e mais 

conhecimento e bem-estar. A Junta de Freguesia da Misericórdia continuará, pois, a 

promover programas diversificados de animação infantojuvenil no âmbito da Componente 

de Apoia à Família (CAF) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), como também 

no Projeto do Intervir. 

A Junta de Freguesia da Misericórdia desenvolveu, durante o período em referência, 

diversas atividades multidisciplinares e diferenciadas, caracterizadas pela vertente 

educativa, formativa, pedagógica, lúdica e social, apostando na qualidade da aprendizagem 

e na contribuição positiva para o crescimento e consolidação de conhecimentos numa 

lógica de educação para a cidadania e tendo como referencial o respeito pelos valores 

humanos.  

5.7.1. Componente de Apoio à Família e atividades de animação e apoio à 
família  

Assim sendo, entre 1 de junho de 2019 a 30 de agosto de 2019 dinamizaram-se as seguintes 

ações: 
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• Promoveram-se reuniões com o Agrupamento de Escolas Baixa Chiado para 

avaliação geral do ano letivo das Atividades de Apoio à Família e ao Componente de 

Apoio à Família; 

• A Junta de Freguesia contribuiu com o transporte para as viagens de finalistas das 

Escolas Básicas das Gaivotas e Padre Abel Varzim;   

• Durante as férias de verão, a Junta de Freguesia da Misericórdia realizou a Praia 

Campo da CAF/AAAF e Praia Campo Infância com a participação de mais 350 

crianças dos 3 aos 12 anos nestas atividades de verão (paintball, arborismo, 

escalada, lazertag, piscina, cinema, praia, quantum, bowling, parque, entre outros) 

• Na última semana de junho, a Junta de Freguesia realizou uma semana de Praia com 

as crianças do pré-escolar das Escolas das Gaivotas e Padre Abel Varzim; 

• Em agosto antes do inicio do ano letivo, realizou-se uma limpeza geral nas Escolas 

Padre Abel Varzim conforme solicitado pelo Agrupamento de Escolas Baixa Chiado; 

• Realizou-se várias reparações nas Escolas Padre Abel Varzim e Gaivotas, tais como, 

substituição de lâmpadas, reparações nos wc, entre outras; 

• Realizámos a habitual reunião de equipa entre monitores e coordenador para definir 

algumas estratégias com intuito de melhorar o nosso serviço prestado às famílias.  

5.7.2. Projeto Intervir –  jovens (10 aos 17 anos)  

Assim sendo, entre 1 de junho de 2019 a 30 de agosto de 2019 dinamizaram-se as seguintes 

ações: 

✓ Realizaram-se as Férias do projeto Intervir com a participação de 30 jovens; 

✓ Durante as férias de verão, a Junta de Freguesia da Misericórdia realizou a Praia 

Campo Juvenil – “SunSet” com a participação de mais 100 jovens dos 13 aos 17 anos 

nestas atividades de verão (paintball, arborismo, escalada, lazertag, piscina, cinema, 

praia, quantum, bowling, parque, entre outros). 
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5.8 JUVENTUDE  E DESPORTO 
 

A política de Juventude e Desporto constitui um fator integrante da estratégia de 

desenvolvimento, coesão e bem-estar da comunidade local. Esta política assume também 

uma função importante para a promoção e valorização da Freguesia e para o aumento da 

sua atratividade, nomeadamente junto da população jovem e dinâmica. 

Neste quadro, foram realizadas as seguintes iniciativas / ações: 

• Apoio na comemoração do Dia Mundial da Criança (Jardim do Príncipe Real – 

30/05/2019); Realização de atividades desportivas, 1ª Grande Prémio de Ciclismo 

CAF/AAAF, outras atividades lúdicas e recreativas; 

• Participação na fase final da 5ª edição das Olisipiadas (Parque de Jogos do 1º de 

maio – INATEL, 1 e 2 de junho), com uma tenda representativa da Freguesia da 

Misericórdia com a oferta de brinde promocionais alusivos a freguesia; 

• Participação de equipas de Futsal, andebol e judo (LC. Rio de Janeiro, ALPA e Dojo 

da Misericórdia) na fase final da 5ª Edição das Olisipiadas (Parque de Jogos do 1º de 

maio – INATEL, 1 e 2 de junho); 

• Realização do VIIº Torneio Infantil de Futsal “Bairro Alto Nova Geração” (Parque 

polivalente de Santa Catarina – 30 de junho). 

• Realização do Sarau de encerramento das atividades desportivas da Junta de 

freguesia no Parque Polivalente de Santa Catarina (5 de julho). Exibição de 

coreografias de: Ginástica Sénior, Fitness, Ballet, Judo, Muay thai.  
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• Participação na IVº Reunião de Trabalho da Comissão Executiva das Olisipiadas, 

realizada a 8 de julho, na Junta de Freguesia da Ajuda. (balanço da 5ª edição) 

• Participação nas finais do 3º Torneio de Futsal “Cidade de Lisboa” (Complexo 

Municipal Desportivo do Casal Vistoso, 15 e 16 de julho). 

 

 

 

 

 

5.9 CULTURA  

 

A Cultura é um elemento indispensável para o desenvolvimento individual e progresso 

coletivo. A Misericórdia tem fortes tradições culturais que importa preservar e fomentar 

por forma a consolidar e valorizar esse património enquanto marcas identitárias da 

Freguesia e da Cidade. Importa igualmente alargar e diversificar a oferta cultural da 

Freguesia de modo a satisfazer os variados interesses e captar novos públicos. 

A Junta de Freguesia continua a encarar a Cultura como um "investimento no capital 

humano e como uma boa despesa corrente" e tendo presente o elevado peso histórico-

cultural da nossa Freguesia, procurou-se criar as condições para que o nosso património 

pudesse ser disponibilizado a todos os que nos visitam e foram promovidos ou apoiados 

alguns eventos.  

Neste âmbito, realizaram-se diversas atividades inseridas nas comemorações da quadra 

Natalícia, tais como: 
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• Concerto “A Propósito de Mondonville”, pelo Coro e Agrupamento Instrumental 

“Incognitus Ensemble”, sob a direção do maestro Alberto Oliveira (28 de Junho), na 

Igreja Paroquial das Mercês e que contou com o apoio da Junta de Freguesia, através 

do setor da Cultura. 

• V Concurso de Pintura ao Ar Livre (6 de julho), na Praça de S. Paulo. Participaram 

20 artistas. Foram atribuídos três prémios e três menções honrosas. Em novembro, 

no Espaço Cultural das Mercês, vai estar patente a exposição das obras 

concorrentes.  

• Em 15 de Julho foram abertas as inscrições para a II Edição do Concurso de 

Fotografia tendo decorrido até ao dia 30 de agosto, com uma adesão que 

ultrapassou largamente as expectativas iniciais. 

 

 

Participação em iniciativas realizadas na Freguesia: 

 

• Em 22 de Agosto estivemos presentes no Lançamento da Editora KOTTER em 

Portugal, que será na Rua da Emenda, 72. “A Cooperativa” e o “Centro 

InterCulturaCidade” promoveram esta apresentação e realizou-se também nesse 

dia a 1ª "QUINTA COM POESIA". Foi feita a apresentação da Editora pelos seus 

representantes e a poesia de São Tomé, Cabo Verde e do Brasil esteve presente, por 

alguns dos seus autores. Tendo sido anunciado que todas as quintas-feiras nesse 

local a poesia vai estar presente. 

 

Foram mantidas as atividades culturais nos espaços culturais das Mercês e Sta. Catarina: 

o Espaço Cultural das Mercês 

▪ De 6 a 20 de junho - Susana Amaral – pintura e instalação;  

▪ De 20 a 29 de junho -Tomasia Rovisco - pintura e desenho;  
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▪ De 3 a 19 de julho – Estoutro (exposição coletiva) - pintura, desenho, instalação, 

escultura, vídeo.  

 

o - Espaço Cultural Santa Catarina 

▪ Até dia 5 de junho - "Aurora" Exposição de Fotografia e Pintura de Isabel Flood 

e Pedro Guerra;  

▪ De 14 a 28 de junho - Exposição Colectiva de Antigos Alunos e Professores da 

António Arroio;  

▪ De 2 a 9 de julho - Exposição de Pintura e Escultura de António Cosme;  

▪ De 12 a 19 de julho - Exposição de Pintura e desenho do Coletivo Cuscuz + 

PRAGANA;  

▪ Dia 27 de agosto – Inaugurou-se a Exposição de Fotografia e Pintura de Mário 

Macilau "Futuro Repetido”. 

 

Demos acompanhamento e apoio ao Projeto “Presença Africana em Lisboa”, no âmbito do 

Projeto BIP/ZIP e que tem também o apoio da Câmara Municipal de Lisboa (Departamento 

da Cultura), estando a preparar a colocação, em quatro locais da Freguesia, de placas 

identificadoras da presença africana em Lisboa. 

Continuamos a ter contatos regulares com Instituições ligadas à Cultura na nossa Freguesia 

e a desenvolver contatos para iniciativas futuras que possam cada vez mais fazer que os 

nossos moradores participem e usufruam da Cultura na nossa Freguesia. 
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5.10   ESPAÇO  PÚBLICO  E ESPAÇOS  VERDES  

 

A valorização e manutenção do espaço público constitui uma tarefa prioritária para a Junta 

de Freguesia da Misericórdia. A boa preservação e integridade do espaço público assume 

grande dimensão, nomeadamente nos domínios do ambiente, urbanístico, ordenamento 

territorial, saúde pública, património, entre outros. 

A Junta de Freguesia da Misericórdia está apostada na consolidação e continuidade da 

requalificação dos espaços verdes e na manutenção e reparação das vias públicas, o que se 

traduziu no desenvolvimento de várias ações. 

No setor dos Espaços Verdes foram desenvolvidos os seguintes projetos: 

✓ Tratamento do Cedro do Buçaco do jardim do Príncipe Real em conjunto 

com a Câmara Municipal de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia e 

Instituto de Conservação da Natureza e Florestas 

✓ Tratamento Ficus Elásticas do Príncipe Real, em conjunto com a Câmara 

Municipal de Lisboa, ICNF e Instituto Superior de Agronomia 

✓ Poda de emergência na Travessa do Convento de Jesus 

✓ Levantamento do estado do arvoredo do miradouro de São Pedro de 

Alcântara 
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Com vista a melhorar as condições de mobilidade pedonal e fruição do espaço público na 

freguesia realizamos as seguintes intervenções: 

✓ Instalação de 18 pilaretes  

✓ Execução de calcetamentos em vários pontos  

✓ Reposição de sinais de trânsito 

✓ Reparação de todas as roturas de água 

✓ Execução de calçada antiderrapante na Calçada do Combro 

✓ Instalação de cinzeiros do OP na Rua Diário de Notícias 

 

  

 

                       

5.11  HIGIENE  URBANA 
 

A limpeza do espaço público passou a constituir uma competência própria da Freguesia. No 

sentido de assegurar a qualidade e eficiência do serviço prestado no cumprimento das suas 

competências, a Junta de Freguesia afetou ao setor da higiene urbana um conjunto 

significativo de meios humanos, mecânicos e materiais. 

A intensa atividade económica que a Freguesia apresenta, nomeadamente ao nível da 

restauração e bebidas, potenciada pelas diversas atividades associadas ao turismo, traduz-

se em benefícios evidentes, mas também acarreta problemas importantes e coloca desafios 

difíceis, designadamente no domínio da preservação e limpeza do espaço público, os quais 

exigem um enorme esforço da Junta de Freguesia. 

Neste quadro, a par dos serviços regulares realizados para responder às necessidades e 

satisfazer os anseios da Freguesia, destacam-se as seguintes informações: 
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• No período de referência, há a destacar a realização das Festas da Cidade, “Santo 

António”, que concentrou centenas de milhares de pessoas na Freguesia. Esta iniciativa 

representa um enorme desafio, quer para a CM de Lisboa, como para a Junta de 

Freguesia da Misericórdia, em particular para o setor da Higiene Urbana e para os seus 

trabalhadores. As Festas de Lisboa exigem um esforço acrescido por parte dos dirigentes 

e colaboradores da Junta de Freguesia que, mais uma vez, demonstraram estar à altura 

das suas tarefas e responsabilidades, contribuindo para o êxito do evento e garantindo 

o regresso à a normalidade. Salientar ainda que novamente este ano, houve um reforço 

de meios humanos, neste evento, com a participação da empresa “EGEO” que com 

alguns colaboradores vocacionados para a limpeza urbana, nos ajudaram nas tarefas de 

limpeza distribuídas.  

• Foi também neste período, efetuado um contrato de delegação de competências, 

celebrado entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa, que se iniciou, 

encontrando-se em execução, no que se refere a recolha de resíduos indevidamente 

depositados junto aos ecopontos de superfície, subterrâneos e vidrões no território da 

Freguesia da Misericórdia. A realização desta atividade é feita em exclusividade de 2ª a 

domingo das 09h00 às 00h00. Para alem dos ecopontos e vidrões estas Equipas 

recolhem também o lixo em torno de toda a Freguesia onde se encontram contentores 

e lixo abandonado na via publica. 

• O controlo de vegetação infestante tem por finalidade a limpeza de ervas nos espaços 

públicos. Este controlo está a ser executado por ação de corte com roçadouras 

mecânicas sem aplicação de qualquer produto protegendo assim o meio ambiente.  

Estas tarefas são executadas com pessoal em exclusividade de 2ª a 6ª feira das 08h00 

às 18h00, conseguindo assim intervencionar todo o território da Freguesia em menos 

tempo e com mais eficácia. No período do relatório o território já se encontra no final 

da 2ª intervenção de deservagem. 
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• Reforçamos os nossos meios mecânicos através da aquisição de duas viaturas de apoio 

à lavagem e varredura: 1 lavadoura e 1 varredoura mecânicas  

• Reportamos à CML todas as reclamações, contribuídos que nos chegam sobre as tarefas 

em que são da sua competência tais como: recolha de resíduos, despejo dos recipientes 

de lixo, lavagem dos contentores, substituição de contentores e estruturas danificadas, 

pedidos de desinfestações e controlo de pragas e atuações preventivas no nosso 

território. 

• Preparação de campanha sobre as beatas através de oferta de cinzeiros portáteis aos 

fregueses que assim o desejarem, sendo que a sua missão pretende ser um recurso 

disponível para deposito de beatas evitando que estas se mantenham indevidamente 

no chão. Esta campanha complementa o Projeto do Orçamento Participativo” Poupa 

dinheiro e coloca a beata no cinzeiro” que foi vencedor nesta freguesia através da 

colocação do Equipamento pilarete cinzeiro em alguns locais da nossa Freguesia. 

Pretendemos dinamizar mais iniciativas nesta área promovendo assim uma cidadania e 

participação ativa de todos os que desejarem. 

• As papeleiras dos Jardins D. Luis I e do Príncipe Real foram substituídas por 

equipamentos iguais com maior dimensão podendo acolher maior dimensão de Lixo. 

Esta ação foi concertada em parceria com a JFM, que tem efetuado diversos pedidos 

neste âmbito à CML. 
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5.12 GESTÃO  FINANCEIRA  E DE RECURSOS  HUMANOS 
 

O rigor e equilíbrio orçamental são a “marca de água” da gestão da Junta de Freguesia da 

Misericórdia. O sentido de responsabilidade que é intrínseco enquanto autarcas traduz-se 

nas criteriosas decisões gestionárias assumidas quotidianamente. 

Por outro lado, a Junta de Freguesia da Misericórdia, enquanto entidade pública 

empregadora, tem a responsabilidade social de salvaguardar os direitos dos seus 

colaboradores, sem os quais o exercício seria inexequível, e de lhes proporcionar as 

melhores condições, nomeadamente no domínio da prevenção e cuidados de saúde, para 

o cumprimento competente das suas tarefas e, também, para o seu bem-estar e qualidade 

de vida. 

A formação profissional contínua é um fator determinante para o exercício de funções e 

para a valorização e motivação dos trabalhadores, pelo que, a Junta de Freguesia da 

Misericórdia desenvolve um plano de formação profissional que tem procurado responder 

aos desafios, necessidades e anseios dos nossos colaboradores. 

  

5.12.1 GESTÃO FINANCEIRA 

✓ Análise e preparação de todos os registos contabilísticos inerentes à receita e 

despesa nos meses de junho, julho e agosto. 

✓ Reconciliação dos movimentos das disponibilidades a 30 de junho, 31 de julho e a 

31 de agosto. 
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✓ Preparação e Elaboração da 2ª Revisão e 3ª Revisão ao Orçamento. 

✓ Apoio aos serviços promotores na área da contratação pública no âmbito da 

aquisição de bens e serviços, designadamente ao nível da análise das respetivas 

peças escritas.  

✓ Análise, estudo e obtenção de elementos para apuramento dos fundos disponíveis 

mensais, no âmbito do cumprimento da Lei dos compromissos. 

✓ Racionalização da despesa na aquisição de bens e serviços, otimizando os recursos 

financeiros e assegurando o planeamento, controlo e gestão de contratos, nas fases 

de formação e de execução para garantir o aprovisionamento destes bens e 

serviços. 

5.12.2 RECURSOS HUMANOS  

A gestão dos Recursos Humanos da Junta de Freguesia da Misericórdia assenta, em termos 

jurídicos, no cumprimento da legislação em vigor e, em termos internos, na Norma de 

Controlo Interno. Assim, foram realizadas as seguintes ações: 

✓ Preenchimento de quatro formulários no Portal Autárquico: 

➢ SIIAL (Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais) referentes ao 

segundo trimestre de 2019; 

➢ SIIAL (Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais) referentes ao 

primeiro semestre de 2019; 

➢ Reporte de informação no âmbito do Programa de regularização extraordinária 

de vínculos precários na administração local; 

✓ Conclusão do processo de avaliação de desempenho SIADAP 3 do biénio 2016/2017; 
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✓ Saída de 4 trabalhadores, em regime de mobilidade, pelo período de 6 meses para 

diversas entidades; 

✓ Prestação de um colaborador em regime de cumprimento de medida de trabalho 

comunitário por 40 horas, nos arquivos de RH; 

✓ Divulgação do Manual do Colaborador; 

✓ Inserção de dados para implementação do Programa informático de Gestão 

Documental; 

✓ Levantamento de horários de trabalho dos trabalhadores no âmbito do Regulamento 

Nº 557/2019, Regulamento Interno de Horários de Trabalho da Freguesia da 

Misericórdia; 

✓ Implementação do Regulamento Interno de Horários de Trabalho da Freguesia da 

Misericórdia. 

 

15.2.3 -  Higiene e Segurança no Trabalho  

Em cumprimento do legalmente estabelecido, a Junta de Freguesia garante a vigilância da 

saúde de todos os trabalhadores para prevenção de doenças e riscos associados à função 

que desempenham. 

Deste modo, através da Medicina do Trabalho avalia-se a aptidão do trabalhador, em 

função dos riscos profissionais e do seu estado de saúde, da qual resulta uma ficha de 

aptidão que pode conter recomendações, contribuindo para combater o aumento do 

número de doenças profissionais e consequentemente o absentismo. 

Atividade Total 

Entrevista a trabalhadores acidentados 0 

Avaliações das condições/locais de trabalho 3 

 

 

 

9/07/209 

Pareceres/Relatórios técnicos 8 
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 MED ICINA DO TRABA LH O  

 

Tipologia Intervenção 
Total 

Exames de Saúde 

Convocados 36 

Exame Periódicos 21 

Exame Ocasional/Complementar 8 

Intervenções de 
Enfermagem 

Vacinas 0 

Exames Complementares de Diagnóstico 30 

Rastreio Visual 13 

 

FORM AÇÃ O  

 

Formações frequentadas pelos trabalhadores: 

Número de 

formandos 
Identificação da Formação 

Duração 

(Horas) 
Data 

10 
Formação MGD - Gestão 

documental 
7 5 de junho 

29 
Formação MGD - Gestão 

documental 
3 25 de junho 

 

5.13 TESOURARIA   

 

No período em análise fizeram-se recebimentos referentes a Feiras, Licenciamentos para 

os Santos Populares, Ocupação de Via Pública e Mercados, conforme quadro abaixo: 
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Serviço Número 

Mercados e Feiras   

Transferência Bancária 152 

Multibanco 0 

Dinheiro 34 

Cheque 0 

Total 186 

Ocupação de via Pública 
 

Transferência Bancária 676 

Multibanco 56 

Dinheiro 69 

Cheque 0 

Total 801 

 

 

A Presidente 

 

   (Carla Madeira) 


