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PREÂMBULO 

 

O Relatório proposto apresenta-se, essencialmente, sistematizado em três capítulos, 

correspondentes aos diferentes pelouros de atuação da Junta de Freguesia, junto da 

comunidade. Todas as ações descritas foram objeto de análise, consideração e execução pelo 

Executivo, que as assumiu solidariamente, evidenciando o espírito de equipa com que sempre 

se norteou e que, como já se realçou, presidiu à sua atuação. 

O presente documento pretende dar conta das atividades desenvolvidas no período de 22 de 

Outubro a 31 de Dezembro de 2013, nos termos da Lei nº 81/2013 de 6 de Dezembro que 

regula a transição para novas freguesias.  

Efetuaram-se neste período de tempo atividades em que, embora respeitando a continuidade 

do trabalho que vinha sendo desenvolvido, se começaram a introduzir as necessárias 

alterações para o seu alargamento e inovação. 

 

 

 

Nota : A ordem de apresentação é arbitrária sendo considerado por este Executivo que todas as áreas 

têm igual grau de importância e necessidades. 
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I – HABITAÇÃO E OBRAS, ESPAÇO PÚBLICO, TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO 

E SEGURANÇA  

 

Habitação e Obras 

 

O problema da Habitação continua a ser um dos mais graves problemas sociais com que a 

população da Freguesia se debate, quer pela degradação do parque habitacional, quer pela 

coabitação e falta de instalações sanitárias que ainda se verificam, quer ainda pela 

instabilidade contratual que a legislação tem vindo a agravar. 

Passamos a enumerar algumas das ações levadas a cabo pela Junta no último trimestre de 

2013: 

 Exerceu-se intensa atividade no atendimento de população com problemas 

habitacionais, apoiando-a e alertando as entidades competentes no sentido da sua 

resolução. Receberam-se 15 moradores, fizeram-se 2 pedidos de vistoria à C.M.L., 

contactaram-se alguns senhorios e acompanharam-se juridicamente diversas situações. 

 Incentivou-se a recuperação de prédios degradados por proprietários e/ou inquilinos, 

quer divulgando programas especiais, governamentais e camarários, quer no 

atendimento do pelouro da Habitação, quer ainda pela divulgação de folhetos 

específicos em diversos locais da Freguesia. 

 Manifestou-se junto da C.M.L. preocupação pela aparente falta de acompanhamento e 

fiscalização, por parte da Câmara de obras em curso na Freguesia, solicitando-se um 

acompanhamento especial e permanente dessas obras por parte da C.M.L. 
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Espaço Público, Trânsito, Estacionamento e Segurança 

 

O trânsito, o défice de estacionamento e a segurança continuam a infernizar o quotidiano da 

população. No sentido de tentar solucionar estes problemas, o Executivo desenvolveu as 

seguintes ações: 

 Insistiu-se permanentemente junto do Pelouro da Mobilidade da C.M.L., da EMEL, da 

Polícia Municipal e da PSP para uma atuação mais eficaz nas zonas condicionadas da 

Freguesia. 

 Continuou-se a pressionar o Pelouro da Mobilidade da C.M.L., em conjunto com as 

Freguesias vizinhas, para uma alteração ao novo Regulamento de Estacionamento da 

EMEL, no sentido de prolongamento do período noturno de pagamento de taxas para 

não residentes. 

 Foi substituído o pavimento do piso de circulação viária e as zonas pedonais 

adjacentes: 

o Foi substituído o pavimento do Beco da Rosa; 

o Foi substituído o pavimento do Largo de Jesus; 

o Foi criada uma rampa na Rua da Paz para melhorar a acessibilidade de uma 

pessoa com deficiência física. 

 Atenderam-se cerca de 100 moradores, quer pessoal, quer telefonicamente ou por 

correio eletrónico, sobre questões relacionadas com diversas anomalias no espaço 

público. 

 Efetuaram-se levantamentos sobre sinalização deficientemente colocada ou caída, 

problemas de iluminação pública, veículos abandonados, sarjetas entupidas, bocas-de-

incêndio avariadas, anomalias nas redes públicas de distribuição de água, gás, 

eletricidade, placas toponímicas partidas, etc., deles dando conhecimento à C.M.L., e a 

outras entidades com a competente responsabilidade, com vista à rápida reposição da 

normalidade, nomeadamente no que se refere a redes exteriores da Telecom, Gás, EDP 

e TV Cabo, após as obras de beneficiação de edifícios, em pavimentos, ou nessas  
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redes. Continuou-se a insistir veementemente com a CML, para que exerça uma Acão 

fiscalizadora e articulada mais eficiente, nesta matéria. 

 Solicitou-se à C.M.L. a colocação de alguns pilaretes e outros gradeamentos em 

diversos locais da Freguesia, com o objetivo de melhorar as condições de segurança de 

moradores e peões, disciplinar o estacionamento nos passeios e facilitar o escoamento 

do trânsito. 

 Solicitou-se à C.M.L. a aplicação de mais pavimento antiderrapante nalgumas artérias 

da Freguesia. 

 Colaborou-se com a PSP local no âmbito do Programa “Policiamento Integrado de 

Proximidade”, realizando-se diversas ações de sensibilização para a segurança, junto 

da população e continuando a disponibilizar-se um telemóvel às equipas de rua que 

operam na Freguesia, para contactos da população. 

 Solicitou-se ao Pelouro da Reabilitação Urbana da C.M.L. o entaipamento de diversas 

portas e de outros acessos a prédios devolutos. 
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II – EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E AMBIENTE 

 

Educação  

 Foi efetuado o acompanhamento da ação socioeducativa junto da população escolar da 

Freguesia. 

 Participou-se nos Conselhos Gerais das Escolas de Dança e de Música do Conservatório 

Nacional e do Agrupamento de Escolas Baixa Chiado. 

 Participou-se em reuniões e acompanhamento de problemas existentes no âmbito do 

funcionamento do Agrupamento Escolar Baixa-Chiado, onde se integram as escolas públicas 

que abrangem a nossa população escolar. 

 Continuou-se o trabalho desenvolvido na Componente de Apoio à Família, a funcionar na 

Escola Padre Abel Varzim, com cerca de 60 crianças do jardim-de-infância e do ensino básico, 

abrangendo mais de metade da população escolar efetiva. 

 Efetuaram-se pequenas reparações nas Escolas Padre Abel Varzim e das Gaivotas. 

Cultura 

 No desenvolvimento da atividade de apoio a associações, grupos culturais e artistas que 

manifestaram interesse em apresentar os seus trabalhos nos Espaços Culturais de Santa 

Catarina e das Mercês, realizaram-se reuniões e contactos com o objetivo de dinamizar as 

iniciativas socioculturais nesses Espaços, nomeadamente com a organização de diversas 

exposições, debates e comemorações. Realizaram-se Exposições e Workshops em ambos. 

 Realizou-se uma reunião com a Associação Parafernália para um projeto com o comércio 

local. 

 Realizou-se uma reunião com o Gabinete “Encruzilhadas de Mundos” para dar início a um 

projeto de leitura e animação do conto, tendo como objetivo o desenvolvimento da 

Interculturalidade. 
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 Prosseguiu-se o Programa Mais Cultura 20013: 

- Realizaram-se as três últimas de dez ações no âmbito do Programa Mais 

Cultura 2013 da CML em parceria com as Juntas de Freguesia e parceiros 

locais USU - Universidade Sénior Unisaber e Centros Sociais: 

- Oficina de Cinema e Realização com “Os Filhos de Lumiére”  

- Oficina de Dança Contemporânea, “ O Passeio”  

- Apresentação do Monólogo “As Mãos de Eurídice”  

 

 Comemoraram-se os 500 Anos do Bairro Alto. No dia 15 de Dezembro assinalaram-se os 

500 anos sobre a concessão do aforamento para a construção de habitações na zona hoje 

conhecida como Bairro Alto. Esta iniciativa realizou-se em colaboração com a Câmara 

Municipal de Lisboa, a Associação de Comerciantes do Bairro Alto, Associação de Moradores do 

Bairro Alto e contou com a adesão de várias outras instituições. Foi lançada pelo Grupo Vicra a 

Revista “Mais Bairro Mais Alto”, um projeto vocacionado para a valorização comercial e a 

divulgação cultural do Bairro Alto. 

Desporto 

 Verificou-se uma utilização crescente do Polidesportivo sito no Parque Polivalente de Santa 

Catarina, com o acompanhamento permanente da Junta. 

 Foi dado todo o apoio possível a atividades de diversas Associações e Coletividades, através 

de subsídios e/ou da oferta de troféus, atribuídos aos participantes nas várias iniciativas, bem 

como apoios não financeiros, tendo como objetivo intensificar um trabalho que se traduz num 

melhor aproveitamento dos tempos livres, especialmente da juventude e idosos. 

 Continuou-se a atividade de Ginástica de manutenção e correção de postura, para a 

população com idade a partir dos 18 anos, realizada no ginásio do Lisboa Clube Rio de Janeiro 

e promovida pela Junta de Freguesia da Misericórdia. 

 Manteve-se o apoio ao ALPA (Associação dos Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel) 

através da criação de uma equipa de Andebol de Jovens da Freguesia, dos 6 aos 12 anos de 

idade. 
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 Manteve-se o Apoio ao Lisboa Clube Rio de Janeiro, através da Equipa de Futsal “Escolinhas 

de Futsal Jaime Cardoso”, de crianças dos 6 aos 12 anos. 

 Mantiveram-se as atividades a funcionar nos Ginásios das Mercês e de São Paulo: Judo; 

Ballet; Muay Thay, Sevilhanas, Dança Livre, Capoeira e Aulas de Ginástica. 

 No âmbito da comemoração dos 500 anos do Bairro Alto, teve lugar a Grande Corrida 

de Atletismo Bairro Alto 500 Anos, promovida pela Associação de Comerciantes, Junta 

de Freguesia da Misericórdia e Lisboa Clube Rio de Janeiro. 

 

Ambiente 

 Fez-se a participação de todas as anomalias ambientais aos vários departamentos da C.M.L., 

incluindo a Unidade de Projeto do Bairro Alto e Bica, no sentido da sua rápida resolução. 

 Continuou-se a assumir a responsabilidade da manutenção dos Espaços verdes existentes na 

Freguesia. 

 Manteve-se a colaboração com a PSP, a P.M., a C.M.L. e outras Entidades, no sentido de um 

controlo mais eficaz sobre licenciamentos, renovação de licenciamentos e condições de 

funcionamento de estabelecimentos comerciais, bem como de comportamentos menos 

corretos na via pública, com vista a atenuar os graves problemas ambientais e de 

insegurança.  

 Continuou-se a colaborar com a C.M.L. na implementação do Plano Integrado “Vamos Dar 

Volta ao Bairro Alto”, o qual contempla cinco aspetos essenciais: novos horários de 

funcionamento de estabelecimentos de restauração e bebidas, limpeza de grafitis e tags, 

melhor higiene urbana, melhor segurança, melhor iluminação pública. 
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III - INTERVENÇÃO SOCIAL  

 

Descrevem-se as principais atividades que decorreram durante o período de 22 de Outubro a 

31 de Dezembro de 2013 na área da Intervenção Social. 

 

Infância e Juventude 

 

 Continuaram as atividades programadas no âmbito do Intervir, Programa Municipal de 

Prevenção de Comportamentos de Risco na Infância e Juventude na Cidade de Lisboa: 

- Atividades variadas, com o objetivo de promover o treino de competências pessoais e 

sociais na população infantil e juvenil; 

- Atendimentos de Psicologia com vista ao desenvolvimento de competências 

parentais; 

 - Realização de duas ações de sensibilização: 

- Sexualidade e outros comportamentos de Risco, nomeadamente o abuso de 

substâncias Psicoativas e Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

- Tarefas da Adolescência (Identidade, e Identificação Sexual) e Problemáticas 

na Adolescência (Ansiedade e Depressão). 

 Continuou a representação e a participação nos grupos de trabalho da CPCJ – Lisboa 

Centro. 

 A Junta de Freguesia da Misericórdia contribuiu para a organização e realização do Evento 

Desportivo da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lisboa- Centro, no dia 16 de  
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Novembro, com o objetivo de promover o convívio lúdico entre técnicos que intervêm no 

âmbito da promoção e proteção das crianças e jovens e alguns dos respetivos jovens. Este 

encontro teve a participação de mais de 70 crianças e jovens e de 40 técnicos e agentes da 

PSP. 

 Participou-se na Reunião da Comissão Nacional de Crianças e Jovens em Risco. 

 Deu-se prioridade aos trabalhos que vão sendo apresentados pela Comissão para discussão 

e aprovação, em que mantemos presença assídua, assim como aos que se desenvolvem na 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, nas Escolas, nas Assembleias de Turma 

e em Grupos de Pais. 

 Manteve-se a parceria estabelecida com a Associação “Mais Cidadania”, Associação 

Juvenil sem fins lucrativos, com múltiplas valências de atuação destinadas a crianças e jovens 

em risco. 

 Foi feita uma recolha de brinquedos através da realização de chá lúdico com a população 

da freguesia denominado “Chá de brincar”, com o objetivo de fazer chegar às crianças mais 

carenciadas um brinquedo na época natalícia. Foram distribuídos cerca de 100 brinquedos a 

crianças pertencentes ao agregado das famílias sinalizadas e carenciadas da Freguesia. 

 

Idosos 

 

 A tradicional Festa de Natal foi este ano organizada pela PSP com a colaboração da Junta 

da Misericórdia. A comemoração realizou-se no Auditório da Associação Nacional de Farmácias 

e constou de uma tarde de apresentação de variedades com a participação dos diferentes 

parceiros Sociais. O convívio, também intergeracional, terminou com a distribuição de um 

lanche à população. 

 No âmbito das celebrações de Natal, a Junta de Freguesia adquiriu produtos alimentares e 

constituiu 500 cabazes, que foram posteriormente atribuídos aos moradores com reduzidos 

recursos económicos. 
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 No âmbito do Programa “Envelhecimento Ativo e Saudável”, continuaram as diferentes 

atividades, com o objetivo de promover a qualidade de vida do Idoso mantendo-se as suas 

capacidades cognitivas e de mobilidade.  

 Estabeleceu-se protocolo com o Clube Nacional de Natação para a frequência de 

hidroginástica por pessoas com mais de 55 anos de idade. 

 Ainda no mesmo âmbito, manteve-se, em parceria com o Centro de Saúde e com o Lisboa 

Clube Rio de Janeiro, o Projeto “Ganhar Mobilidade/Prevenir Acidentes”, em que os idosos 

fizeram ginástica apropriada à melhoria da sua mobilidade. 

 Manteve-se o protocolo com a Universidade Sénior “UNISABER”, para pessoas com mais de 

55 anos. A UNISABER apresenta e desenvolve um programa lectivo com disciplinas variadas, 

visitas de estudo para os seus alunos e palestras abertas à população. 

 

Rede Social de Lisboa e Comissão Social de Freguesia 

 

 A Junta de Freguesia da Misericórdia esteve presente na reunião da Rede Social de Lisboa 

no âmbito da Plataforma para o Envelhecimento da Cidade de Lisboa. 

 Foi pedida uma reunião ao Núcleo Executivo da Rede Social de Lisboa para iniciar os 

procedimentos para a instalação da Comissão Social da Freguesia da Misericórdia. 

 

Economia Local e Empreendedorismo 

 Foi realizada a iniciativa “Natal do Cais do Sodré ao Príncipe Real”. 

 Foi realizada a iniciativa “Há Natal na Praça”. 

 Manteve-se a realização das feiras de Artesanato e velharias no Jardim França Borges – 

Jardim Príncipe Real. 

 Realizaram-se reuniões com as Associações de moradores: AMBA e a Voz do Bairro. 
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Outras Iniciativas 

 

 Manteve-se o funcionamento da Loja Social do Projeto R.I.S.O. 

 Foi mantido o banco de bens doados no âmbito do Projeto R.I.S.O. (recolha de vestuário, 

mobiliário, eletrodomésticos e alimentos, e respetiva atribuição a pessoas carenciadas 

da Freguesia. 

 Manteve-se a parceria da Junta de Freguesia com o Programa Desperdício Zero, através do 

qual é efetuada a atribuição de refeições confecionadas a famílias sinalizadas e 

carenciadas, sendo a distribuição efetuada nas instalações do Lisboa Clube Rio de 

Janeiro. Este programa teve início em Julho de 2012 e somou no período a que agora 

nos estamos a referir aproximadamente 5600 refeições. O Programa foi reforçado com 

mais duas instituições apoiantes (Pastelaria Bénard e Padaria do Chefe), sendo que 

este reforço se destina a lanches de idosos do Centro Social e Paroquial de São Paulo e 

a crianças e jovens do Projecto + Skillz.  

 Continuou o atendimento social aos moradores da Freguesia (na sua grande parte Idosos), 

tendo-se articulado com os equipamentos existentes: Centro de Saúde Luz Soriano, 

Centro Social Paroquial de Santa Catarina, de São Paulo e das Mercês, Centro Social de 

S. Boaventura, Centro de Apoio Familiar, Lar de Nossa Senhora do Amparo, etc. 

 As Técnicas da Santa Casa da Misericórdia fizeram o atendimento, nas instalações da Junta 

e delegações, de 120 casos. 

 Foi mantido o atendimento de psicologia à população. 

 Continuou a funcionar em instalações da Junta, readaptadas para tal, o Banco Alimentar 

Contra a Fome, com o apoio de uma funcionária destacada para essa atividade, que 

ajuda na contagem, armazenamento, distribuição e inserção dos produtos numa base 

de dados, sendo 122 as famílias que recorrem a este apoio. A seleção e 

acompanhamento das famílias que recebem este cabaz é efetuada pelo Centro Social 

Paroquial de Santa Catarina e pelo Centro Social Paroquial das Mercês. 

 O serviço de informação jurídica à população somou, 81 atendimentos por parte das 

advogadas com quem se mantém um contrato de avença, continuando a habitação a 

ser a área mais problemática. 
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 Manteve-se o apoio ao Grupo Coral da Junta. 

 A parceria entre a Junta de Freguesia da Misericórdia e a PSP- 1ª Divisão possibilitou a 

beneficiação das Instituições: Centro Social e Paroquial de Santa Catarina, Centro 

Social e Paroquial das Mercês, Centro Social e Paroquial de S. Paulo e o Lisboa Clube 

Rio de Janeiro de produtos farmacêuticos doados pela Polícia de Segurança Pública – 

1ª Divisão. 

 Continuaram a decorrer nas instalações da Junta as reuniões dos Narcóticos Anónimos. 
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IV- OUTRAS ACTIVIDADES 

 

Informação 

 A difusão da informação pertinente continuou a fazer-se, através de documentos 

resumidos e afixados nas diversas vitrinas localizadas em diversos locais da Freguesia, 

tendo todos os esclarecimentos sido prestados pelos funcionários da Junta. 

 Diligenciaram-se os contatos para que brevemente tenhamos, em funcionamento, o sítio 

da Junta na Internet (www.jf-misericordia.pt), com informações de interesse para a 

população, tendo em conta a existência crescente de cibernautas na Freguesia. 

 

Formação 

  Continuou-se a diligenciar no sentido da valorização contratual das/os funcionárias/os 

da Junta, e a proporcionar-lhes cursos de formação, tendo em vista o seu melhor 

desempenho e valorização profissional. 

 Promoveu-se a frequência de ações de formação por membros do Executivo 

 

Modernização Administrativa 

 Tendo em vista a modernização administrativa dos serviços, continuaram a implementar-

se novos métodos que visam melhorar os serviços prestados à população. 

 Ainda nesse âmbito, mantiveram-se as assessorias técnicas em áreas fundamentais 

(POCAL, informática, etc). 
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Posto Público de Internet 

 Continuou-se a incentivar a população a entregar, eletronicamente, as declarações de IRS 

através do posto público da Junta, tendo alguns funcionários recebido formação na Direção de 

Finanças de Lisboa, para apoio aos utilizadores.  
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O presente Relatório de Atividades 2013 é rubricado, assinado e autenticado pelos membros 

do Executivo desta Autarquia. 

A Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia 

________________________________________ 

Carla Madeira 

 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia da Misericórdia 

________________________________________ 

Fernando Duarte 

 

O Secretário da Junta de Freguesia da Misericórdia 

________________________________________ 

Alberto Bento 

 

A Vogal da Junta de Freguesia da Misericórdia 

________________________________________ 

Maria Augusta Oliveira 

 

O Vogal da Junta de Freguesia da Misericórdia 

________________________________________ 

Domingos Alvarez 

 

 

Relatório de Atividades Aprovado em Reunião do Executivo de 16 de Abril de 2014 


