
 

 

 

 

 

  

JFPRESTAÇÃO DE CONTAS 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

JFPRESTAÇÃO DE CONTAS 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

JFPRESTAÇÃO DE CONTAS 3 

 

 
 
 
 
 

 

ÍNDICE 
 

  
Pág. 

 
PREÂMBULO .......................................................................................................................... 4 

HABITAÇÃO, OBRAS, ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES, HIGIENE URBANA, MOBILIDADE, 

TRANSPORTES E SEGURANÇA ........................................................................................... 5 

Habitação e Obras .................................................................................................................. 5 

Espaço Público e Espaços Verdes .......................................................................................... 5 

Higiene Urbana ...................................................................................................................... 6 

Mobilidade e Transportes ..................................................................................................... 8 

Segurança ......................................................................................................................... 10 

EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, LAZER E DESPORTO ............................................................. 11 

Educação ............................................................................................................................ 11 

Cultura, Turismo e Lazer .................................................................................................... 12 

Desporto ............................................................................................................................ 14 

INTERVENÇÃO SOCIAL ............................................................................................................ 16 

Economia Local e Empreendedorismo ........................................................................................ 24 

OUTRAS ATIVIDADES .............................................................................................................. 25 

Informação ......................................................................................................................... 25 

Outras ............................................................................................................................... 26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

  

JFPRESTAÇÃO DE CONTAS 4 

 

PREÂMBULO 

 
 

 
O Relatório proposto apresenta-se, essencialmente, sistematizado em quatro 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 1 de Janeiro 
a 31 de Dezembro de 2014, nos termos da Lei nº 81/2013 de 6 de Dezembro que regula a transição 
para novas freguesias. 
 
Neste período, o momento mais significativo ocorreu dia 10 de março, em que a Junta de Freguesia 
da Misericórdia e a Câmara Municipal de Lisboa procederam à assinatura do auto de transferência 
das novas competências. Um dia histórico na cidade de Lisboa e no país, traduzindo-se numa das 
maiores reformas administrativas de sempre em Portugal. Com a assinatura do auto de 
transferência, a Junta de Freguesia da Misericórdia assumiu a responsabilidade pela lavagem e 
varredura e pela manutenção dos espaços verdes da Freguesia. Também passou a assegurar a 
responsabilidade pela gestão dos mercados e feiras da Freguesia, com exceção do Mercado da 
Ribeira, que se mantém sob Gestão da Câmara Municipal de Lisboa. 
 
Este documento espelha a forma de como a autarquia se adaptou a uma nova realidade, 
canalizando, neste primeiro ano, os seus esforços na capacitação de recursos humanos criando 
bases solidas para uma gestão transparente, rigorosa e eficiente. 
  
Apesar dessa necessária adaptação, não deixámos de investir no bem-estar da população. Prova 
disso é o enorme investimento que fizemos na área da Higiene Urbana, na Intervenção Social e na 
Educação, áreas que sempre consideramos como prioritárias e fundamentais. 
 
Em suma, entendemos que, e não obstante os condicionalismos a que estivemos sujeitos, este 
relatório apresenta resultados muito promissores para uma equipa que se esforça diariamente em 
prol da nossa Freguesia. 

 

 

 

 

 

 

 

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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HABITAÇÃO, OBRAS, ESPAÇO PÚBLICO, ESPAÇOS VERDES, HIGIENE URBANA, 

MOBILIDADE, TRANSPORTES E SEGURANÇA 

 

Habitação e Obras 

 Efetuou-se o atendimento de população com problemas habitacionais, apoiando-a e alertando as 

entidades competentes no sentido da sua resolução. 

 Realizou-se a 15 de Março, na sede da Junta de Freguesia, uma sessão de esclarecimento à 

população subordinada ao tema: “Nova Lei do Arrendamento: Conheça os seus direitos“. 

 Procurou-se esclarecer a população sobre os Programas Camarários de Habitação: Reabilita 

primeiro paga depois; Reabitar Lisboa – Rendas convencionadas; Candidaturas às habitações 

municipais; Candidatura ao subsídio para apoio das rendas (aumentadas com a nova lei do 

arrendamento), etc. 

 Efetuaram-se pequenas reparações em casas de pessoas com carências financeiras 

comprovadas tais como: mudança de fechaduras, pintura de sala, arranjo de autoclismos, 

substituições de lâmpadas, etc. 

 

Espaço Público e Espaços Verdes 

 Manteve-se o atendimento de moradores da Freguesia sobre questões relacionadas com diversas 

anomalias no espaço público. 

 Realizaram-se obras de manutenção dos pavimentos dos passeios. 

 Solicitou-se à C.M.L. para que diversos pavimentos das redes viárias fossem reparados ou feitos 

de novo. 

 Elaboraram-se pareceres sobre a ocupação da via pública com publicidade e esplanadas. 

 Efetuou-se a gestão da Plataforma GOPI, que trata das reclamações efetuadas por fregueses e 

encaminhamentos de trabalhos vindos da CML. 

 Prepararam-se os serviços para a chegada dos licenciamentos. 
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 Foram adquiridos diversos equipamentos como sinalética de trânsito, pilaretes e baias, de forma 

a satisfazer as necessidades nas obras a realizar pela autarquia. 

 Foram recolocados diversos sinais de trânsito novos, substituindo os que já se encontravam 

danificados. 

 Foram colocados diversos pilaretes nos arruamentos da freguesia, uns em substituição de 

danificados outros em locais novos previamente planificados. 

 Foram realizadas obras de manutenção nos dois escorregas, bem como colocada uma nova cerca 

de proteção no Parque infantil situado no Jardim do Príncipe Real. 

 Foi fechado ao trânsito e ao estacionamento abusivo o Largo de Stephens com a colocação de 

pilaretes. 

 Foi efetuada pintura em diversas passadeiras em diferentes locais da freguesia. 

 Foram efetuadas diversas podas de árvores que se encontravam com uma ramagem 

demasiadamente grande. 

 Foram abatidas algumas árvores, nomeadamente palmeiras, em jardins da freguesia, por já se 

encontrarem irremediavelmente afetadas pelo escaravelho vermelho. 

 Foram efetuadas diversas diligências no sentido de correção de anomalias nos arruamentos da 

freguesia. 

 Foram efetuadas ações de fiscalização no sentido de se verificarem ocupações abusivas do 

espaço público, ou situações em que a segurança e fluidez do trânsito pedonal estivessem 

comprometidas 

 Foram elaborados diversos pareceres acerca de alterações de uso do património edificado 

 

Higiene Urbana 

 A Junta assumiu dia 10 de Março a responsabilidade por toda a varredura e lavagem da Freguesia 

da Misericórdia, tendo procurado no período de transição normalizar os procedimentos referentes 

à Higiene Urbana, procurando novas soluções. A Junta efetuou, com a colaboração da C.M.L, 

inúmeros esforços no sentido da melhoria da limpeza da Freguesia. Estes esforços e este trabalho 

de cooperação mantiveram-se durante todo o ano de 2014 com vista a uma melhoria paulatina 

da qualidade de vida da população. 

 Fizeram-se diversas reuniões e comunicações aos serviços e ao Pelouro da Higiene Urbana da 
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CML sobre diversos problemas relacionadas com a limpeza da Freguesia. 

 Nesta conjuntura, e após a transferência de competências e respetivos recursos humanos e 

mecânicos, a Junta de Freguesia reforçou os seus recursos humanos e mecânicos: no mês de 

Junho integrou no seu mapa de pessoal um encarregado geral (cargo inexistente aquando da 

transferência), no mês de Dezembro integrou mais um encarregado operacional e no mês de 

Novembro integrou nos serviços de Higiene Urbana 15 novos assistentes operacionais em regime 

de prestação de serviços; adquiriu uma segunda carrinha para auxílio na limpeza e efetuou 

reparações nas varredouras mecânicas existentes. 

 A Junta realizou uma campanha de sensibilização na Freguesia com os seniores do Programa 

Envelhecimento Ativo e Saudável e os Jovens do Programa Intervir, plantando árvores recicladas, 

criadas por eles, com mensagens de apelo à limpeza e sua manutenção, bem como de referência 

à importância da reciclagem, com o objetivo de consciencializar todos para a importância da 

Freguesia se tornar mais limpa e, portanto, mais saudável. 

 A Junta colaborou com a C.M.L. no que respeita à melhoria da eficácia da recolha do lixo. 

 A Junta elaborou e distribuiu um folheto com informação referente aos horários de recolha na 

área da freguesia, procurando sempre sensibilizar a população e comerciantes para a importância 

de se efetuar a deposição de lixo na rua e respetivo acondicionamento antes dos horários de 

recolha. 

 Em suma, as atividades implementadas com os recursos existentes na Higiene Urbana foram 

realizadas rotineiramente, com o cumprimento dos procedimentos propostos a fim de alcançar 

os resultados e objetivos previstos. 

 Foi considerado um conjunto de atividades mais ajustado às características da área da Freguesia, 

com o objetivo de se alcançar um bom índice de higiene e limpeza pública. No âmbito das 

competências da Junta de Freguesia, na Limpeza Urbana foram desenvolvidas as seguintes 

atividades de limpeza pública: 

 Varredura manual, varredura mecânica, lavagem manual, lavagem pontual, controlo da 

vegetação infestante, limpeza de sarjetas, recolha de resíduos com recurso a viatura e apoio 

a eventos. 

 Relativamente a eventos, as Festas da Cidade, que englobam os Santos Populares, festa de 

referência na Freguesia e no Concelho, foi sem dúvida efetuada no ano de 2014 uma aposta na 

limpeza urbana face aos recursos humanos e mecânicos que a Higiene Urbana dispunha na 
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altura. Os resultados obtidos foram positivos, na medida em que os locais referenciados das 

festas foram assistidos com eficácia na limpeza.  

 Nas restantes atividades, foi elaborado um plano, em que ficou estabelecido as periodicidades 

de assistência das várias competências, programa este que retificou algumas deficiências 

anteriores com resultados superiores aos que se verificavam anteriormente: Mais arruamentos 

intervencionados com lavagem, mais varredura, mais prontidão às solicitações e, acima de tudo, 

o reconhecimento dos residentes da freguesia. 

 Conforme “Plano de Lavagem”, a Freguesia passou a ter lavagens de arruamentos mensais, 

quinzenais, semanais e bissemanais, como é o caso do Bairro Alto, onde foi iniciado um circuito 

de lavagem pontual em locais onde os pavimentos libertam odores incomodativos provocados 

por focos de insalubridade. 

 A vegetação infestante, e com a finalidade de evitar a proliferação de ervas nos espaços públicos, 

foi controlada entre Setembro e Outubro através da aplicação de herbicida ou por ação de corte 

com meios mecânicos. 

 Relativamente à limpeza de sarjetas e sumidouros que, normalmente é realizada aquando da 

execução da lavagem manual, foi durante o mês de Setembro efetuada uma limpeza global 

destes dispositivos na freguesia, para preparar e corrigir situações que podiam afetar o sistema 

de escoamento na época de maior quantidade de precipitação. 

 Precisamente devido às situações em que ocorre uma quantidade anormal de precipitação e, 

havendo necessidade de realizar limpezas extraordinárias das sarjetas, foi criado o serviço 

“ALERTA” com a viatura de apoio e equipa para prevenir os riscos inerentes a estas situações.   

 Em todas estas atividades, também foi muito importante a aquisição de novos materiais de 

limpeza urbana e de pequenos equipamentos mecânicos, que efetivamente melhoraram o 

desempenho desta atividade. 

 

Mobilidade e Transportes 

 Foi mantido o atendimento da população sobre questões do âmbito do pelouro da mobilidade e 

transportes, assim como foram rececionadas as queixas apresentadas por moradores, situações que, 
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após análise, se procuraram resolveram ou foram encaminhadas para as entidades competentes. 

 Insistiu-se, junto da EMEL, sobre algumas situações relacionadas com a problemática do 

estacionamento, nomeadamente as relacionadas com as zonas de acesso automóvel 

condicionadas, as da falta de fiscalização e os acessos das zonas condicionadas estarem 

desativadas / avariadas, no sentido de se procurarem encontrar as respostas adequadas para 

cada uma das situações. 

 Foram feitas diligências, junto da EMEL, no sentido de ser efetuada, com a urgência necessária, 

a migração do sistema de controlo/gestão das zonas de acesso automóvel condicionadas do 

Bairro Alto e da Bica/Santa Catarina para instalações da Junta de Freguesia, no sentido de esta 

passar a assumir a gestão desta área. 

 Intercedeu-se junto da CML e da EMEL, no sentido de serem redefinidas as zonas de cargas e 

descargas, em especial nas zonas de acesso automóvel condicionadas. 

 Foi realizada uma sessão pública sobre a extensão da zona de acesso automóvel condicionado 

Nº 043 – Santa Catarina / Bica, na qual a maioria da população e comerciantes presentes se 

manifestaram contra a sua implementação, tendo na sequência a Junta solicitado a suspensão 

da mesma até que o assunto fosse de novo analisado, discutido e que se realize nova reunião 

com a população. 

 Foram, na sequência, do ponto anterior realizadas reuniões com as Associações de Moradores e 

com moradores de forma individual, sobre a extensão da zona de acesso automóvel condicionada 

nº 043 Santa Catarina / Bica, no sentido de se procurar encontrar uma solução para a situação, 

tendo a Junta apresentado uma proposta para o efeito. 

 Foi realizada uma reunião com a CML (Diretora do Departamento de Gestão de Mobilidade e 

Tráfego e Chefe de Divisão de Gestão de Tráfego), na qual foram abordadas/discutidas as 

situações relacionadas com as problemáticas do tráfego, do estacionamento em geral, dos 

transportes e das zonas de cargas e descargas, etc.. 

 Foi mantido em funcionamento o serviço “LX Porta a Porta”. 

 Foram cedidas, sempre que foram solicitadas e que estavam disponíveis, as carrinhas da Junta 

a instituições da freguesia.  
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Segurança 

 

 A Junta participou numa reunião sobre a Proposta de Alteração do Dispositivo da PSP de Lisboa, 

que decorreu dia 19 de Fevereiro no Auditório da Sede do COMETLIS (Comando Metropolitano 

de Lisboa da PSP). Nesta reunião esteve presente o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro 

da Administração Interna e o Sr. Vereador da Segurança da C.M.L. Foram abordados vários 

temas, nomeadamente o encerramento da esquadra da rua da Boavista e a entrada em 

funcionamento da videovigilância no Bairro Alto. 

 Realizou-se dia 13 de Fevereiro, na sede da Junta de Freguesia, uma reunião que contou com a 

presença do Sr. Vereador da Segurança da CML, do Sr. Comandante da Polícia Municipal, do Sr. 

Comissário da esquadra da PSP do Bairro Alto e da Associação de Moradores do Bairro de Santa 

Catarina – A Voz do Bairro. A reunião teve como objetivo debater os problemas relacionados 

com a segurança na zona do Alto de Santa Catarina, nomeadamente na Rua Marechal de 

Saldanha e zona envolvente. Na sequência desta reunião foi aumentado o policiamento nesta 

zona da Freguesia, diminuindo o sentimento de insegurança dos moradores e melhorando 

significativamente a circulação na mesma. 

 A Junta participou em várias reuniões, com elementos de várias Entidades: Unidade de 

Intervenção Territorial- centro histórico; Polícia Municipal; PSP; Proteção Civil e a respetiva 

equipa do Sr. Vereador da Proteção Civil e Segurança da CML, Dr. Carlos Castro, com vista à 

preparação dos eventos integrados nas festas da cidade a realizar no mês de Junho. 

 A Junta colaborou com a CML e a PSP com vista a garantir a segurança nos eventos integrados 

nas festas da cidade realizadas no mês de Junho, tendo, nomeadamente, recorrido à atuação de 

agentes da Polícia Municipal em regime de gratificados na noite de 12 para 13 de Junho. 

 Fizeram-se diversos contactos com a Esquadra local da P.S.P e com a C.M.L. sobre problemas 

de insegurança, nomeadamente na zona do Bairro Alto, Miradouro de Santa Catarina, Cais do 

Sodré e zonas circundantes, e continuou-se a insistir numa colaboração efetiva, atuante e 

educadora da PSP, no sentido de obter condições de vivência tranquila para os moradores, na 

sua quase totalidade trabalhadores ou da terceira idade. 

 Deu-se continuidade à colaboração 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 telemóveis às equipas de rua que operam 

na Freguesia, para contactos da população. 
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EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, LAZER E DESPORTO 

 

Educação 

 A Junta assumiu a 10 de Março a competência pelas pequenas reparações nas duas Escolas da 

Freguesia, pelas despesas fixas das mesmas no que respeita a água, eletricidade e gás, e pelas 

auxiliares de ação educativa dos dois Jardins-de-Infância. Foi uma transição que se efetuou de 

fora pacífica, sem alterações iniciais e com posteriores melhorias contínuas, proporcionadas pela 

proximidade existente entre as Escolas e a Junta de Junta de Freguesia, que se traduziram num 

ganho para a comunidade escolar. 

 A Junta participou em reuniões e acompanhou os problemas existentes no âmbito do 

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

abrangem a nossa população escolar. 

 A Junta participou no Conselho Geral do Agrupamento Vertical Escolas Baixa-Chiado e do 

Conselho Geral da Escolas de Dança e de Música do Conservatório Nacional. 

 Foi mantido o apoio ao estudo das crianças e jovens por parte de voluntários inseridos no projeto 

R.I.S.O. 

 Assumiu-se a gestão das Atividades de Apoio à Família (AAF) e da Componente de Apoio à Família 

(CAF) da Escola das Gaivotas em Abril. Desta forma, a partir do segundo trimestre do ano a Junta 

de Freguesia assumiu a gestão do AAF e da CAF das Escolas Padre Abel Varzim e das Gaivotas. 

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

 A Junta promoveu uma visita de estudo à exposição “Planeta Dinossauro”, na Expo, para as 

crianças das Escolas Padre Abel Varzim e das Gaivotas. 

  As Escolas Padre Abel Varzim e das Gaivotas realizaram as festas de encerramento do ano letivo 

e promoveram passeios de final de ano no qual a Junta de Freguesia da Misericórdia apoiou o 

transporte destas crianças. 

 A Junta de Freguesia participou no iniciou do novo ano letivo, nomeadamente nas reuniões de 

apresentação da comunidade escolar aos Encarregados de Educação das Escolas EB1+JI das 

Gaivotas e Padre Abel Varzim, onde foi apresentado o calendário escolar e as normas e regras 

de funcionamento de cada Estabelecimento de Ensino para o novo ano letivo 2014/2015, 

incluindo o regular funcionamento da AAF e da CAF. 
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 Foi mantido o apoio ao estudo das crianças e jovens por parte de voluntários inseridos no projeto 

R.I.S.O. 

 Foram efetuadas vistorias às Escolas EB1+JI Padre Abel Varzim e Gaivotas e elaborados os 

respetivos relatórios de anomalias e deficiências existentes nos edifícios e encaminhados para o 

Departamento da Educação da CML, entidade com competência para proceder rapidamente às 

devidas reparações. 

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

 Realizou-se a entrega do prémio “os meus primeiros 1000 euros”, que consiste em premiar o 

melhor aluno do 4º ano das Escolas EB1+ JI Padre Abel Varzim e Gaivotas, com a referida verba 

que irá utilizar para o seu ingresso na Faculdade. Este prémio visa motivar os alunos e melhorar 

substancialmente a taxa de sucesso escolar. 

 Foram efetuadas obras durante o mês de Dezembro nos tetos e claraboias da Escola EB1+JI 

Padre Abel Varzim na sequência dos relatórios de anomalias e deficiências existentes nos edifícios 

que a Autarquia encaminhou para o Departamento de Educação da CML. 

 No período de férias de Natal a AAF e a CAF das Escolas EB1+JI das Gaivotas e Padre Abel 

Varzim, funcionaram no mesmo Estabelecimento de Ensino, na Escola EB1+ JI da Gaivotas, por 

motivo de obras na Escola EB1+JI Padre Abel Varzim. Esta alteração permitiu otimizar os 

recursos humanos, assegurando sempre o normal funcionamento da AAF e CAF. 

 No período de férias de Natal a AAF e a CAF as nossas Crianças desfrutaram de três dias de aulas 

de iniciação ao ciclismo na Escola Passos Manuel. 

 Foram colocadas duas Educadoras de Infância a exercer funções de auxiliares de ação educativa 

nas Escolas da Freguesia: 1 na Escola EB1+JI das Gaivotas e 1 na Escola EB1+JI Padre Abel 

Varzim.  

 

Cultura, Turismo e Lazer 

 Foram mantidos em funcionamento o “Espaço de Santa Catarina” e o “Espaço Cultural das 

Mercês” com iniciativas diversas, nomeadamente exposições e espetáculos de música. 

 Foi celebrado um protocolo de parceria com a Escola de Música do Conservatório Nacional, o 

qual prevê a cedência, por parte da Junta, do ginásio de S. Marçal em alguns períodos para aulas 
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de educação física e em contrapartida é proporcionado à população da freguesia atividades 

culturais, nomeadamente concertos.  

 Foi estabelecida uma parceria com a Associação para o Estudo e a Divulgação da Gaita-de-Foles, 

a qual prevê a cedência, por parte da Junta, do ginásio de São Paulo em alguns períodos para 

ensaios e em contrapartida é proporcionado à população da freguesia atividades culturais, 

nomeadamente dois concertos de foles e atividades para crianças e/ou seniores.  

 Foi estabelecida uma parceria com o Checkpoint, (um projeto da associação GAT Portugal), para 

a realização sessões de formação, exposições de beneficência, debates, etc..  

 Foi realizada a conceção de um projeto de Cultura Social, que se prevê implementar em 2015, e 

que é dirigido à população com mais de 55 anos.  

 Foi realizado o 1º concurso de Pintura Rápida ao Ar livre.  

 Foi concluída a 1ª fase da criação do Roteiro Histórico – Cultural da Freguesia da Misericórdia, 

fase de investigação.  

 Foi realizado o acompanhamento e o apoio na preparação da iniciativa “Manpower”, de arte 

contemporânea, que se realizou na rua Poço dos Negros. 

 Foi dado apoio de ordem logística, organizacional e de interlocutor junto da CML, para as 

iniciativas referentes às comemorações dos 501 do Bairro Alto. 

 Foi dado apoio ao “Festival Todos”. 

 Foram realizadas diversas reuniões com agentes culturais individuais, a seu pedido, nas quais 

foram apresentados alguns projetos. 

 Foram realizadas diversas iniciativas no âmbito das comemorações do 40º aniversário do 25 de 

abril, a saber: 

 Colocação de faixas alusivas “40 anos 40 conquistas”, em diversos locais da freguesia; 

 Colocação de uma placa evocativa da extinção da comissão de censura prévia, na rua 

da Misericórdia; 

 Apresentação do espetáculo “Coragem hoje – Abraços amanhã”, com duas sessões no 

Espaço Santa Catarina; 

 Apresentação da peça de teatro “Uma história verdadeira”, dirigida às crianças das 

escolas do 1º ciclo da freguesia, com duas sessões no Espaço Santa Catarina; 

 Exposição do MDM “40 anos de abril, itinerários e conquistas dos direitos das 

mulheres”, no Espaço Cultural das Mercês. 
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Desporto 

 
 Manteve-se o funcionamento regular de Ballet, Judo, Muay Thai, Movimento +55 e Viola, Danças 

Recreativas, Ginástica sénior Hidroginástica, Natação, entre outras; 

 Foram mantidas as atividades no Clube Nacional de Natação para toda a população de acordo 

com a parceria estabelecida entre ambas as entidades. 

 Divulgaram-se provas desportivas e outras, realizadas pelas mais diversas Entidades, cujos 

programas foram enviados para a Junta. 

 Colaborou-se com as diferentes Entidades da Freguesia para a divulgação e promoção da prática 

desportiva. 

 Colaborou-se na organização da 1ª Prova de Atletismo do Bairro Alto, promovida pela Associação 

de Comerciantes do Bairro Alto. 

 Foi mantido o apoio as equipas de Futsal da “Escolinhas de Futsal Jaime Cardoso”. 

 Deu-se continuidade a parceria que se vem mantendo ao longo dos anos com a Escola Passos 

Manuel, nomeadamente com o ALPA (Antigos Alunos). 

 Foi mantido o bom funcionamento dos equipamentos desportivos como o Parque Polivalente de 

Sta Catarina, Ginásio Multiusos de São Paulo e Ginásio Multiusos de São Marçal. 

 Divulgaram-se provas desportivas e outras, realizadas pelas mais diversas Entidades, cujos 

programas foram enviados para a Junta. 

 A Junta participou na Corrida da Liberdade 25 de abril 2014 através de atletas pertencentes ao 

programa PEAS, e com uma brigada de apoio a organização da prova. 

 Realizaram-se reuniões com diversas Associações e Coletividades sedeadas na Freguesia e com 

o Departamento de Desporto da CML com diversos temas: Champions League, Torneio Juvenil 

de Futebol Mcdonald’s Word Cup 2014, Meo Urban Trail, Olisipiadas (jogos desportivos de 

Lisboa). 

 Foi prestado apoio técnico nas seguintes corridas: 

 IIª Corrida da Solidariedade APAV, Corrida 1º de Maio, Corrida Sempre Mulher. 

 Realizou-se em parceria com o Lisboa Clube Rio de Janeiro o IIº Torneio de Futsal “ Bairro Alto 

Nova Geração 2014”. 

 Efetuaram-se as obras de reparação e conservação no Parque Polivalente de Santa Catarina, 

com a colocação de um piso novo e pintura de toda a superfície de jogo bem como a zona 

envolvente. Foi substituído todo o gradeamento danificado. Foram realizadas pinturas de portão, 
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grades, baias de proteção/corrimão, zona envolvente do Parque desportivo e balneários. Foram 

reparados diversos sistemas de iluminação que se encontravam em falha. 

 Foram adquiridos diversos equipamentos desportivos para a boa prática das modalidades 

existentes nas atividades da freguesia. 

 Foi desenvolvida uma parceria com a Escola Profissional Bento Jesus Carraça para uso 

polivalente durante o período do ano escolar para aulas de Educação Física referente aos 

10º,11º e 12º ano. 

 Realizaram-se reuniões com as coletividades da Freguesia com o intuito de promover atividades 

quer por elas organizadas quer pela autarquia e para a criação do Conselho Consultivo para o 

Desporto na Freguesia da Misericórdia. 

 Organizou-se em colaboração com a Associação de Comerciantes do Bairro Alto o Iº Torneio 

Sénior de Futsal “ Bairro Alto 501 anos em Festa”. 

 Foi atribuído apoio financeiro as coletividades da freguesia com atividades regulares em prol da 

população da freguesia (associados) de forma a custear o funcionamento dos serviços 

multimédia das suas sedes. 

 Realizaram-se diversas reuniões de trabalho com as coletividades da freguesia sobre as 

Olisipiadas e a participação de cada Coletividade no evento. 

 Colaborou-se na organização da Maratona de Lisboa 2015 com passagem na frente ribeirinha 

na área da Freguesia. 

 Participou-se nas reuniões para implementação das Olisipiadas (Jogos Desportivos de Lisboa), 

bem como na sessão de abertura da mesma. 

 Participou-se nas reuniões de preparação da Corrida da Liberdade e Caminhada da Liberdade 

2015 com a Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa e a Associação das Coletividades 

da cidade de Lisboa. 

 Participou-se nas Olisipiadas (Jogos Desportivos da Cidade de Lisboa), nas modalidades de: 

 Ginástica, Basquetebol, Judo, Futsal, Atletismo, Ténis de Mesa, Andebol, Ciclismo, Natação, 

com atletas/equipas representativas da freguesia. 

 Participou-se na reunião de apresentação do programa Clubes do Mar (atividades Náuticas, Vela 

e Remo) para crianças do 2º ciclo do ensino, onde iremos participar com uma turma de 30 

alunos.  
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INTERVENÇÃO SOCIAL  

 

                                                 Crianças, Adolescentes e Jovens 

 No sentido de evitar a duplicidade de respostas asseguradas pela Junta de Freguesia, no início 

de Setembro, o Executivo e a Coordenação do Projeto Intervir, decidiram que o Projeto seria 

dirigido a crianças, adolescentes e jovens maiores de 10 anos. A Infância será então abrangida 

pelas respostas da Componente de Apoio à Família nas Escolas de 1 º ciclo à exceção das 

situações enviadas ao abrigo do artigo 4º alínea J da lei 147/99 de 1 de Setembro. 

 Continuaram as ações programadas no âmbito do Intervir - Programa de Prevenção de 

Comportamentos de Risco na Infância e Juventude da Freguesia da Misericórdia. 

 Mantiveram-se a funcionar os dois Ateliês, na Rua da Rosa e na delegação de S. Marçal, 

assegurando o acompanhamento escolar, atividades lúdicas e criativas, e o lanche diário a 

aproximadamente 60 crianças e jovens. 

 Continuaram as atividades do Intervir com o objetivo de prevenir comportamentos de risco e 

promover o treino de competências pessoais e sociais na população infantil e juvenil, realizadas 

na Sede/Parque Polivalente de Santa Catarina, na delegação dos Cordoeiros e no Lisboa Clube 

Rio de Janeiro: Aulas de Bateria, Informática / Uso livre, Biblioteca, Futsal, Oficina de Música e 

de Audiovisuais e Atelier Criativo.  

 Mantiveram-se os atendimentos de Psicologia às famílias, na Sede e na Delegação de S. Marçal, 

com vista ao desenvolvimento de competências parentais e encaminhamento de casos clínicos. 

 Realizaram-se várias reuniões de Equipa Intervir para planeamento de atividades, discussão e 

encaminhamento de casos e resolução de problemas inerentes ao funcionamento da equipa. 

 Foram realizadas duas semanas de atividades diárias durante as Férias da Páscoa, planeadas e 

realizadas em parceria com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de Escolas 

Baixa-Chiado e o Projeto Mais Skillz. Esta ação promoveu a partilha de recursos e meios e a 

divulgação da intervenção dos parceiros envolvidos.  

 Realizou-se em Julho e Agosto a ação Praia-Campo Infância para crianças dos 6 aos 12 anos de 

idade, em 4 turnos, e com 330 crianças participantes. 

 No âmbito da colaboração com o Agrupamento vertical de Escolas Baixa-Chiado foram recebidos, 

orientados e avaliados dois estagiários, alunos do CEF da escola Passos Manuel. Os alunos 

terminaram o seu estágio com a dinamização de duas sessões de sensibilização entre pares, em 
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cada Atelier do Intervir, sobre “Segurança na Internet”.   

 No âmbito do Projeto Comum (idades) e da Comissão Social de Freguesia da Misericórdia, 

realizou-se a Semana de Promoção da Saúde Juvenil, de 14 a 18 de Julho. A Equipa de Saúde 

W da Santa Casa da Misericórdia dinamizou atividades com aproximadamente 90 jovens, 

participantes dos projetos: Ludoteca, Intervir, GAAF – Passos Manuel e Mais Skillz sobre os temas 

Identidade e Confiança, Alimentação Saudável, Prevenção de Consumos, Prevenção de Violência, 

Sexualidade Saudável e Promoção do desporto. 

 Realizou-se um programa de Praia Juvenil com diferentes destinos e atividades, entre os quais 

aulas de iniciação ao Surf para aproximadamente 60 jovens maiores de 13 anos de idade, de 21 

a 30 de Julho. 

 A Junta de Freguesia da Misericórdia continuou a integrar a Comissão de Proteção de Crianças 

e Jovens – Lisboa Centro nas modalidades alargada e restrita: 

1. Modalidade Alargada, através da participação nas reuniões mensais e no Grupo de 

Trabalho no âmbito da promoção e proteção de crianças e jovens, designado de 

“projeto 100 Rótulos” com intervenção em três eixos: “noites 100 vícios”, intervenção 

em ambientes noturnos junto dos jovens menores de 16 anos encontrados a consumir 

álcool e das suas famílias, “Dias com Informação” (ações de sensibilização) e “Vida com 

Escolhas” (proteção e identificação de menores usados na mendicidade).  

Participação em Intervenções Noturnas. 

2. Comissão Restrita, disponibilizando uma psicóloga dois dias por semana para colaborar 

diretamente na gestão de casos e na aplicação de medidas. 

 

 No âmbito da participação da Junta no Grupo de trabalho da CPCJ- Alargada “Projeto 100 

Rótulos” foram realizadas várias reuniões de preparação do evento lúdico-desportivo “Heróis em 

toda a Parte”. 

 Realização do Evento Lúdico – Desportivo da CPCJ-Lisboa centro “ Heróis em toda a parte” no 

dia 15 de Novembro na Escola Passos Manuel.   

 Reunião do PORI do SICAD - Programa de Respostas Integradas em territórios designados como 

prioritários no dia 30 de Novembro de 2014 

 Foram realizadas reuniões mensais no âmbito do Projeto Comum (idades), com vista á discussão 

de casos de jovens comuns e ao planeamento de intervenções integradas.  

 Foi apresentado o Projeto Comum (idades), resultado da parceria entre o Agrupamento de 
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Escolas Baixa-Chiado, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e os Projetos Mais Skillz e o Projeto 

Intervir da Junta da Misericórdia no Encontro promovido pela Santa Casa da Misericórdia 

“Colaborar para fazer melhor”, Problemas Sociais Complexos e Governação Integrada: a 

Experiência das UDIP, no dia 15 de Dezembro, na Fundação Calouste Gulbenkian/Auditório 2. 

 Foi realizado o Open Day Comum (idades) integrado nas comemorações dos 501 anos do Bairro 

Alto, no dia 10 de Dezembro, um lanche/convívio dirigido a jovens e famílias com o objetivo de 

divulgação das respostas sociais, lúdicas, pedagógicas e de saúde disponíveis na Freguesia. 

 

Idosos 

 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: através das atividades lúdico-desportivas destinadas para 

a população com mais de 55 anos, nomeadamente a hidroginástica, ginástica de mobilidade, 

gabinete de psicologia, informática e internet, expressão plástica, expressão dramática, expressão 

artística e/ou musical, coro, acupunctura e ginásio social, implementação da atividade de lavoures 

criativos através do Projeto “A Avó Veio Trabalhar “-Grupo Fomenta e Praia-campo Sénior. 

 Mantiveram-se as atividades diárias para promoção de saúde e bem estar nas entidades 

parceiras, Lisboa Clube Rio de Janeiro, Convívio de São Paulo, Clube Nacional de Natação de São 

Bento, USU-Universidade Sénior - UNISABER , PSP – 1ªDivisão, 3ªEsquadra e Centro de Saúde 

Ribeira Nova. 

  A Equipa do PEAS efectuou reuniões quinzenais com o objetivo de planear, programar e avaliar as 

atividades desenvolvidas e a desenvolver. 

  Realizou-se o 1º Baile e Concurso de Carnaval do PEAS 

  Comemorou-se o Dia da árvore / Dia do ambiente através de uma campanha sensibilização com 

os Seniores e Jovens dos nossos Projetos De Envelhecimento Ativo e Saudável e do Projeto Intervir, 

plantando árvores recicladas, criadas por eles, referência à importância da reciclagem, com o 

objetivo de consciencializar todos para a importância da Freguesia se tornar mais limpa e mais 

saudável.  

  Atendimento de Psicologia; encaminhamento e acompanhamento de casos nas várias delegações 
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da Misericórdia. 

  Comemoração dos 40 anos do 25 de Abril com Caminhada do Saldanha até aos Restauradores. 

  Dinâmica do Grupo alvo através de atividades conjuntas entre o C.S.P de Santa Catarina, USU – 

Universidade Sénior, CSPS. Paulo e o PEAS da Misericórdia. 

  Ação de Praia Campo Sénior de 8 a 12 de Setembro com a participação de 210 idosos da Freguesia 

com o seguinte programa: Manhãs-Praia Tamariz, Maçãs e Costa da Caparica;   

  Tarde-Estádio Nacional, Parque Aventura, Aldeia José Franco - Malveira, Parque Gandarinha em 

Cascais, Passeio de Comboio percurso praia das Maçãs, Museu das Marés; encerramento no 

Restaurante “Regiões “. 

  Dia Internacional da “Pessoas Idosa” – Dia 1 de Outubro - com Visita aos Estúdios da SIC. 

  Festa de São Martinho com a participação e parceria com o Projeto “A Avó veio Trabalhar “ e com 

os alunos da “Casa Pia “de Lisboa. 

  Visita às exposições Mala – Posta e Casa do Futuro no Museu da Comunicação. 

  Participação na organização na Comissão do Congresso “ Envelhecimento, do Isolamento Social, 

á Participação e Coesão” Plataforma para a Área do Envelhecimento na Cidade de Lisboa. 

  Parceria com “A Avó Veio Trabalhar” Laboratório de Lavoures Criativos – Associação Fomenta 

(Programa BIPZIP), Projeto de aprendizagem partilha e empowerment, que através da utilização 

dos lavores tradicionais e do design aumenta o poder de intervenção dos séniores na sociedade. 

Este projeto conta com a frequência de 40 idosos da freguesia e durante o ano de 2014 teve a sua 

aparição nos seguintes programas televisivos/ imprensa e workshops: 

 RTP – “Agora Nós” 

 SIC – “Grande Tarde” 

 TVI – “Voçê na TV” 

 Time Out 

 Observador 

 Visão 

 LX Noticias 

 Noticias ao Minuto 

 Rádio Renascença 
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 Dinamização de Workshop de bordado sobre meias de lã - Casa de Chá – Arco-da-velha em São 

Paulo. 

 Participação nas reuniões dos Grupos de Trabalho e Núcleo Executivo da CSF da Misericórdia – 

Comissão Social da Freguesia da Misericórdia, que integra: O grupo de Trabalho Idosos. 

 Rede Social de Lisboa – Participação na apresentação, discussão e aprovação dos projetos de 

intervenção e nos vários Plenários. 

 Realização de duas Ações de Sensibilização em Parceria com o policiamento de proximidade: 

a) Roubos e Burlas 

b) Violência Doméstica 

 Participação na Organização da Festa de Natal da PSP – 3ªEsquadra – Bairro Alto, no dia 10 de 

Dezembro em parceria com a PSP – 1ª Divisão 3ªEsquadra e com as juntas de Freguesia de 

Sto. António, Arroios e Sta. Maria Maior. Este evento contou com mais de 500 participantes 

pertencentes aos PEAS, Santa Casa da Misericórdia e Centros Paroquiais das Freguesias 

envolvidas.  

 Organização e participação na Festa de Natal dos idosos da Freguesia da Misericórdia, realizada 

no dia 18 de Dezembro no Museu da Farmácia em parceria com a PSP – 3ªEsquadra – Bairro 

Alto. Este evento contou com a participação do PEAS e suas atividades de Ginástica Sénior e 

Canto Coral, Projeto Intervir com Dança Criativa e Cantares Alentejanos. 

 Realizou-se a “Semana do Idoso”, Projecto criado pelo grupo de trabalho PEAS da Misericórdia 

para contemplar a população idosa da Freguesia, com um plano alargado de atividades lúdicas: 

Visita ao Aqueduto das Águas Livres, Rastreio Respiratório com colaboração da Santa Casa da 

Misericórdia, Ação de sensibilização sobre Nutrição, Tardes de Cinema, Feira Inter-Geracional e 

Exposição de trabalhos realizados pelos Idosos. 

 Encerrou-se a Semana do Idoso com visita ao Magoito e Cabo da Roca, seguindo-se almoço 

com convívio na Quinta do Pinhal das Confrarias. Estiveram presentes aproximadamente 600 

pessoas da Freguesia da Misericórdia. 

 O encerramento das atividades exteriores do PEAS foi efetuado num restaurante/explanada com 

almoço e convívio para os séniores do PEAS da Misericórdia. Além da aula de Danças Sociais 

com Helena Jalles, tivemos também uma demonstração da Marcha Popular Sénior.  
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USU – UNIVERSIDADE SÉNIOR UNISABER 

 Manteve-se a parceria estabelecida com a Universidade Sénior “UNISABER” para pessoas com 

mais de 50 anos.  

 O ano letivo 2014/2015 teve início a 10 de Setembro com uma sessão de abertura durante a 

qual foi efetuado o balanço das atividades do ano letivo anterior e apresentado o Plano do ano 

letivo em vigor. A sessão incluiu diversos momentos de sensibilização às atividades 

extracurriculares, previstas no plano, dos quais participaram alunos, professores e parceiros. 

Durante a semana seguinte à abertura, todas as atividades estiveram abertas à comunidade 

(Freguesia da Misericórdia). 

 A USU aumentou a sua oferta formativa (2014/2015) com as disciplinas de Ciências, Italiano, 

Fotografia, Desenho e Aguarela. 

 Atividades Extracurriculares-abertas à Comunidade (Freguesia Misericórdia): 

- Visita guiada Exposição “Os Saboias” – Museu Nacional de Arte Antiga 

- Visita guiada Museu da Carris 

- Visita guiada Aqueduto das Águas Livres 

- Visita guiada Palácio da Ega - Arquivo Histórico Ultramarino 

- Passeio Colina de Santana | Visita guiada à Sala da Aula da Esfera – Hospital  de S. José 

 “Passear por Lisboa” (âmbito das Jornadas Europeias do Património) 

- Espetáculo Multimédia “Lisboa Quem és tu?” 

- Tertúlias Sociais e Literárias (periodicidade mensal) 

- Ida ao Teatro da Trindade 

- Participação no Fórum “Doenças Reumáticas” 

- Ciclo “Dinâmicas de Grupo” (parceria Junta de Freguesia da Misericórdia) 

 Participação, como parceira, na Comissão Social de Freguesia, no Plenário e nas Reuniões do 

Núcleo Executivo da CSF ao qual pertence. 

 Participação nas reuniões dos Grupos de Trabalho da CSF, que integra: Idosos e Cultura e 
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Património. 

 

Comissão Social de Freguesia da Misericórdia 

 Foi criada no dia 3 de Fevereiro a Comissão Social da Freguesia da Misericórdia, integrada na 

Rede Social de Lisboa, de modo a desenvolver um trabalho em rede e a concertar respostas, 

rentabilizando os recursos existentes.  

 Foram realizadas cinco reuniões plenárias da CSF da Misericórdia em 2014, da qual resultaram 

novas adesões e novos grupos de trabalho. No dia 5 de Novembro foi apresentado e aprovado 

do Plano de Ação para 2015.    

 Foram realizadas duas reuniões do Núcleo Executivo: Dias 9 de Outubro e 27 de Novembro. 

 Foram realizadas Cinco Reuniões dos Grupos de Trabalho. 

 

Outras Iniciativas 

 

 Foi mantido o banco de bens doados (recolha de vestuário, mobiliário e eletrodomésticos e 

alimentos e atribuição a pessoas carenciadas da freguesia) no âmbito do Projeto R.I.S.O. 

 Foi mantido o funcionamento da Loja Social no âmbito do Projeto R.I.S.O. 

 Manteve-se o Programa Desperdício Zero (distribuição pelas populações carenciadas de 

alimentos confecionados), que teve início em Julho de 2012 e que somou, no período a que 

agora nos estamos a referir, aproximadamente 100.000 refeições.  

 Continuou o atendimento social aos moradores da Freguesia, tendo aumentado 

exponencialmente os apoios concedidos aos mais carenciados, mercê do Programa Municipal de 

Emergência Social. 

 Foi mantido o atendimento de psicologia à população. 

 As Técnicas da Santa Casa da Misericórdia continuaram os seus atendimentos como 

habitualmente. 

 O Executivo fez o normal atendimento à população. 

 Continuou a funcionar na sede da Junta o Banco Alimentar Contra a Fome. A responsabilidade 

da seleção das famílias que recebem este cabaz pertence ao Centro Social Paroquial de Santa 
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Catarina e ao Centro Paroquial das Mercês com o apoio de uma funcionária da Junta de 

Freguesia destacada para essa atividade, que ajuda na contagem, armazenamento, distribuição 

e inserção dos produtos numa base de dados, sendo 300 as famílias que recorrem a este apoio. 

A Junta de Freguesia apenas disponibiliza as instalações para a guarda e distribuição dos alimentos. 

 O serviço de informação jurídica à população manteve-se, sendo muitos os moradores que a ele 

recorrem, em grande parte por causa da nova legislação dos arrendamentos. 

 Mantiveram-se as atividades no Clube Nacional de Natação, nomeadamente a hidroginástica 

sénior. 

 Manteve-se as consultas gratuitas de acupuntura na sede. 

 Manteve-se o apoio ao Grupo Coral da Junta. 

 Mantiveram-se os Espaços Jovens do Projeto Intervir. 

 Disponibilizaram-se apoios a instituições através da cedência de instalações a instituições com 

trabalho na área da Freguesia, nomeadamente a Associação Girassol, o Projeto Margens, etc 

 Continuaram a decorrer nas instalações da Junta as reuniões dos Narcóticos Anónimos, que 

contaram, habitualmente, com a presença de cerca de 35 pessoas.  

 A Junta de Freguesia da Misericórdia, atenta ao contexto atual de crise socioeconómica, e às 

dificuldades sociais que muitas famílias que têm animais estão a viver na atual conjuntura, 

pretende apostar numa política social de ajuda veterinária. A Ordem dos Médicos Veterinários 

convidou a Freguesia para ser parceira através do projeto Médicos Veterinários para a 

Sociedade – Vet. Solidário, com vista a assegurar o apoio médico-veterinário aos animais da 

população economicamente carenciada. A Junta de Freguesia da Misericórdia associou-se a 

esta iniciativa, colocando-a ao serviço dos seus Fregueses carenciados, através de 100 Cheques 

para Vacinação/desparasitação / colocação de Microchip e de 25 Cheques para Esterilização. O 

projeto decorreu durante o ano de 2014. A Junta de Freguesia incentivou o apoio médico-

veterinário para garantia da saúde animal a animais inseridos em famílias, nomeadamente 

idosos, em situação de vulnerabilidade económica. 

 Manteve-se a parceria com a Osteopata. 

 Participação no Projeto ”+Skillz”, integrado no Programa Escolhas, do qual a Junta é parceira, 

em conjunto com a Associação Mais Cidadania, Agrupamento de Escolas Baixa-Chiado, CPCJ 

Lisboa Centro, CNO, D. Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IPJ e Associação “Entremundos”. 

 Apoio às atividades dos Agrupamentos 48 e 49 do CNE da Freguesia. 
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 Manteve-se o serviço de informação jurídica à população, continuando a habitação a ser a área 

mais problemática. 

 Foi implementado o “banco alimentar para os animais”, no âmbito do Cheque veterinário, todos 

os animais beneficiários serão contemplados com a distribuição gratuita de ração para uma 

previsão de 3 meses. 

 Funcionou na Junta um serviço de prestação de trabalho comunitário, decorrente de um acordo 

feito com a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Em 2014 cumpriram serviço 

Comunitário 4 prestadores. 

 No Mês de Dezembro foram distribuídos 600 cabazes de natal à população economicamente 

carenciada. 

 Realizou-se na Sede da Junta a iniciativa Chá de Brincar, cujo objetivo é a angariação de 

brinquedos para serem distribuídos a crianças carenciadas e às Instituições da Freguesia. 

Recolheram-se cerca de 200 brinquedos. 

 

Economia Local e Empreendedorismo 

 

 Foi mantida a realização regular da Feira de Artesanato e Velharias do Príncipe Real, que se 

realiza no último sábado de cada mês e na segunda-feira imediatamente a seguir. 

 Foi mantida a realização regular da Feira de Produtos Biológicos do Príncipe Real, que se realiza 

todos os sábados. 

 Foram realizadas iniciativas do mercado “Portugal Real”. 

 Foram frequentar ações de formação, no âmbito da gestão de Mercados e Feiras, duas técnicas 

da Junta, as quais foram ministradas pela CML. 

 Foram concluídos e aprovados os Regulamentos das Feiras de Artesanato e Velharias do Príncipe 

Real e de Produtos Biológicos do Príncipe Real. 

 Foi, no âmbito da parceria estabelecida com um criador, dado apoio logístico à realização do 

“Festival Zest”, realizado na zona da Bica. 

 Foram analisados, sempre que solicitados, os pedidos de pareceres referentes a prolongamentos 

de horários dos estabelecimentos comerciais e de implantação de esplanadas. 



 

 

 

 

 

  

JFPRESTAÇÃO DE CONTAS 25 

 

 Foram analisados, sempre que solicitados, os pedidos de pareceres referentes à mudança de uso 

de habitação ou outros para estabelecimentos de restauração. 

 Foram realizadas diversas reuniões de trabalho com a CML, com as Comissões de Moradores 

existentes e com as Associações de Comerciantes do Bairro Alto e do Cais-do-Sodré, no sentido 

de discutir as problemáticas dos horários, do ruído, em geral a noite nos bairros e o despacho 

nº 130/P/2014. 

   

OUTRAS ATIVIDADES 

 

Informação 

 A difusão da informação foi efetuada através de documentos afixados nas diversas vitrinas 

localizadas na freguesia. 

 Procedeu-se à criação do 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. 

 Procedeu-se à criação da página do Facebook da Junta de Freguesia da Misericórdia, tendo bem 

conta o número crescente de utilizadores desta rede social. 

 Implementou-se o novo logotipo da Freguesia. 

  

Modernização Administrativa e Formação 

 Manteve-se o acesso gratuito à internet por parte da população. 

 A modernização administrativa da nova Junta da Misericórdia obrigou à implementação de 

novas tecnologias que visam melhorar os serviços prestados à população. Neste sentido, 

continuou a efetuar-se o estudo dos requisitos informáticos exigidos e o levantamento ao 

material existente na sede e nas três delegações da Junta de Freguesia. 

 Mantiveram-se as assessorias técnicas em áreas fundamentais, nomeadamente contabilística, 

jurídica e informática. 
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 A Junta implementou um regulamento para o funcionamento do Fundo de Maneio, por forma a 

uniformizar procedimentos e a incrementar a transparência. 

 Proporcionaram-se aos colaboradores e membros do executivo da Junta de Freguesia cursos de 

formação, tendo em vista o seu melhor desempenho e valorização profissional, nomeadamente 

no âmbito das novas competências e na Reforma Administrativa da Cidade de Lisboa. 

 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. 

 

Outras 

 A Junta esteve presente no congresso da ANAFRE (Associação Nacional de Freguesias) que 

decorreu nos passados dias 31 de Janeiro e 1 e 2 de Fevereiro. Foram debatidas questões várias, 

nomeadamente a Reforma Administrativa do País, e em particular a Reforma Administrativa de 

Lisboa. 

 A Junta esteve presente na reunião descentralizada da C.M.L. dia 5 de Fevereiro, que abrangeu 

as Freguesias da Misericórdia, Santa Maria Maior e Santo António. Trata-se de um importante 

processo de participação e de envolvimento dos cidadãos, iniciado em 2007. Estas reuniões 

permitem aos munícipes questionar de forma direta o Executivo municipal sobre questões 

relacionadas com a sua Freguesia, sendo um excelente instrumento para a promoção da 

cidadania e da participação ativa e para a aproximação do poder político aos cidadãos. Vários 

cidadãos da Misericórdia colocaram uma série de questões, com incidência nos problemas 

relacionados com a higiene urbana, o ruído, a ocupação do espaço público e a segurança, 

concluindo-se ser importante reforçar as medidas nestas áreas. 

 Realizou-se, em parceria com a ILGA – Portugal, a comemoração do Dia Internacional da Luta 

Contra a Homofobia e Transfobia. 

 A Junta esteve presente nos festejos dos santos populares, nomeadamente nos casamentos de 

Santo António, no desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade e na atuação das 

marchas populares no Meo Arena, marcando também presença nos vários arraiais populares que 

decorreram na freguesia durante todo o mês de junho. 

 A Junta procurou melhorar as condições de atendimento à população do Bairro Alto, dado a sua 
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delegação ser a única que se encontrava num edifício arrendado a um particular, e portanto, 

sujeita à nova lei do arrendamento, e a única que não se encontrava num piso térreo, mas sim 

num 1º andar de difícil acessibilidade. Assim, dia 1 de Outubro as instalações da delegação do 

Bairro Alto mudaram-se da rua da Barroca para o espaço municipal sito na rua da Rosa, a bem 

da melhoria da qualidade de vida da população, nomeadamente a idosa. Dia 17 de Dezembro 

foi aprovada em reunião de CML a cedência à Freguesia da Misericórdia do espaço municipal sito 

na Rua da Atalaia, nº 157 R/C para instalação do atendimento da delegação do Bairro Alto 

(Proposta 761/2014). A cedência deste espaço, com excelentes condições a nível de instalações 

e de acessibilidade irá permitir melhorar a qualidade do atendimento prestado à população do 

Bairro Alto, nomeadamente a idosa.  

 

 

A Presidente 

 

 

Carla Madeira 

 


