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Ata número 5 

 

Em reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Areeiro, no trigésimo dia do mês 

de junho do ano de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e trinta minutos o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia, Rodolfo de Castro Pimenta, após verificar a 

existência de quórum e a presença do Senhor Presidente de Junta de Freguesia, 

Fernando Braamcamp, deu início à ordem de trabalhos.--------------------------------------- 

--------------------------------------- Ordem de Trabalhos ------------------------------------------- 

Ponto um – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

do Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia; -------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois – Autorizar o Contrato de Delegação de Competências do Município na 

Freguesia do Areeiro, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação 

de Lisboa – Vertente de apoio aos Agregados Familiares; ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Autorizar o Contrato de Delegação de Competências no âmbito do 

Espaço Público e Equipamentos Urbanos, no âmbito da Higiene Urbana, entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro;----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Autorizar o Contrato Interadministrativo de Cooperação, no âmbito da 

higiene urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos, entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro.----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confirmaram presença e participaram os seguintes membros:------------------------------- 

 Do Partido Social Democrata (PSD): Rodolfo Jorge dos Santos Ferreira de 

Castro Pimenta, Pedro Miguel da Cruz Silva de Jesus, Pedro Miguel Naves Folgado, 

Cecília Francisca Nascimento Silva Coelho Gonçalves Bastos e Paula Sofia Vitorino 

Pereira (em substituição de João Filipe Viegas Gomes da Silva). --------------------------- 

 Do Partido Socialista (PS): Rute Alexandra de Carvalho Frazão Serra, João Luís 

Monteiro Miguel (em substituição de Pedro Manuel Tito de Morais), Rui Pedro Patrício 

Cabrita Martins, Paula Cristina Pissarra de Almeida Monteiro -------------------------------- 
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 Do Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS): Jorge Manuel Loução 

de Oliveira e Paula Cristina Neves dos Santos (em substituição de Susana de 

Carvalho Cardoso Gomes Beirão). ------------------------------------------------------------------ 

 Da Iniciativa Liberal – (IL): António Alberto de Salaviza Policarpo Manso. -------- 

 Do Partido Comunista Português (PCP): João Duarte de Carvalho Rei Manso 

Pinheiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Fizeram-se substituir, ao abrigo do disposto no artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, os 

seguintes Vogais da Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------- 

 Do PSD, João Filipe Viegas Gomes da Silva; ----------------------------------------------- 

 Do CDS-PP, Susana de Carvalho Cardoso Gomes Beirão; ----------------------------- 

 Do PS, Pedro Manuel Tito de Morais; --------------------------------------------------------- 

Tendo sido substituídos de acordo com o artigo 79º da mesma Lei. ----------------------- 

Os pedidos de substituição foram entregues ao Senhor Presidente da Assembleia de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia do Areeiro, Rodolfo de 

Castro Pimenta, deu início à reunião pelas vinte horas e quarenta minutos, após 

verificado a existência de quórum constitutivo e deliberativo.--------------------------------- 

-------------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO--------------------------- 

A mesa recebeu duas inscrições para o período de intervenção do público, 

atribuindo um tempo máximo de cinco minutos a cada freguês nos termos 

regulamentares.------------------------------------------------------------------------------------------- 

O freguês Alberto Seabra Rosmaninho iniciou a sua intervenção 

agradecendo a possibilidade de chamar a atenção de dois problemas cada vez mais 

graves na Freguesia, um é o trânsito das bicicletas e dos veículos de duas rodas que 

causam acidentes aos peões que circulam nos passeios; outro é que, na Rua 

Fernando Pedroso onde reside, os veículos de duas rodas circulam em sentido 

contrário a uma velocidade excessiva e sem quaisquer cuidados para com os 

transeuntes. Apelou à Junta de Freguesia para tomar providências, nomeadamente a 

colocação de sinais de trânsito e mais fiscalização. --------------------------------------------- 

Também se deparou com a futura expansão das ciclovias e na Avenida de Roma, no 

lado direito, sentido norte-sul, espera que ao contrário do que está previsto, não venha 
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a ser criada nenhuma ciclovia neste sentido, pois ainda vai tornar esta artéria mais 

perigosa. Não tendo nada contra as bicicletas, muito pelo contrário, refere ser 

necessária a criação de regras para este tipo de veículos, e principalmente a sua 

proibição de circularem nos passeios. -------------------------------------------------------------- 

Terminou a sua intervenção agradecendo e aguardando uma explicação. --------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por agradecer a 

intervenção do freguês Alberto Seabra Rosmaninho salientando que este não é só um 

problema da Freguesia do Areeiro, mas sim de toda a Cidade de Lisboa, inclusive 

relatou o que lhe sucedeu a sair da garagem da Sede da Junta de Freguesia em que 

uma bicicleta em contramão lhe abalroou o carro. Apesar de haver regras para a 

circulação de bicicletas, estas não são cumpridas. No entanto, compete à polícia a 

verificação de eventuais infrações e a aplicação de coimas. O Senhor Presidente, 

apesar de compreender e concordar com a situação descrita pelo freguês, reitera que 

a realidade ultrapassa as competências da Junta de Freguesia, mas informa 

regularmente as entidades competentes, como o caso da PSP (Polícia de Segurança 

Pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A freguesa Patrícia Santos saudou, à semelhança da Sessão anterior, o 

regresso às Assembleia presenciais e voltou a lamentar não ter siso dada 

continuidade à transmissão online pois chegariam a mais fregueses e poderiam ser 

vistas à posteriori. Parece-lhe que estas transmissões trariam mais transparência a 

este Órgão e a inclusão de fregueses que não puderam estar na Assembleia de 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No passado dia treze de junho soube, via Twitter, que havia uma fuga de água no 

separador central da Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, frente ao número quatro, 

fuga essa que ocorria desde há três semanas e que até então nada tinha sido feito 

para conter esse desperdício de água. Por outro lado, é com manifesta estupefação 

que assiste à não recolha dos caixotes do lixo nas datas marcadas e espera que a 

Junta exerça as suas competências nesta área, nomeadamente informar os cidadãos 

desta situação. Quanto à limpeza das calçadas, também já se conheceram melhores 

dias. Para uma freguesia a qual foi atribuído um galardão de “Eco-Freguesia”, tem  

pena que a sustentabilidade não seja uma preocupação efetiva e diária. ----------------- 
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Falou novamente de uma matéria que lhe é cara, nomeadamente não assistir a 

nenhum desenvolvimento em tornar os passeios mais amigáveis para quem os usa, 

em particular pessoas com mobilidade reduzida e carrinhos de bebé, dando o exemplo 

de como se encontram os passeios rebaixados nas zonas de atravessamento – 

passadeiras, nas Freguesia das Avenidas Novas. ----------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por informar que 

desconhece a que fuga de água a que a freguesa se referiu, no entanto, qualquer rede 

de rega que se encontre no subsolo está sujeita a fugas de água, como por exemplo 

uma que apareceu no jardim do Alto da Alameda, no qual o sistema foi desligado e irá 

um técnico da EPAL (Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA). ------------------------ 

Quanto à recolha dos contentores de lixo, referiu ser uma competência exclusiva da 

CML (Câmara Municipal de Lisboa). Não se trata de descartar responsabilidades, mas 

sim assegurar que cada órgão tem as suas competências. Salientou que a remoção 

do lixo não tem corrido bem, mas que a CML está a tentar resolver. Mesmo assim, os 

serviços de Higiene Urbana da Junta de Freguesia apanham os lixos que se 

encontrem junto das eco-ilhas, mas não dispõem de meios e equipamentos para 

remoção dos contentores. ------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao rebaixamento das passadeiras, este trabalho tem sido executado, mas por 

fases. Trata-se de uma obra da CML e não da Junta de Freguesia. Atualmente todo o 

Bairro dos Atores já tem as passadeiras rebaixadas, estando a executar trabalhos 

noutras zonas, por fases. ------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------- 

O Senhor Presidente de Assembleia de Freguesia Rodolfo de Castro 

Pimenta, após verificar que o Órgão Executivo tinha concluído os esclarecimentos à 

população, recordou à audiência que o Período Antes de Ordem do Dia dispunha de 

sessenta minutos, de acordo com o Regimento da Assembleia de Freguesia. ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O PAOD (Período Antes da Ordem do Dia) foi iniciado com a votação da Ata 

número 4, enviada por e-mail, tendo o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia 

questionado os participantes sobre o conteúdo do documento e eventuais inscrições, 

tendo registado a inscrição do Vogal João Pinheiro (PCP). ----------------------------------- 
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 O vogal João Pinheiro (PCP) sugeriu algumas alterações à ata. Em primeiro 

lugar e no intuito de haver uma coerência dos documentos oficiais, na confirmação 

das presenças deverá ser substituída a nomenclatura da Coligação Democrática 

Unitária (CDU), por Partido Comunista Português (PSP), tal como consta em todo o 

restante documento; na página cinco, tencionou fazer uma correção em relação ao 25 

de novembro, o qual não foi em 1975 mas sim em 1975; na página 9 falta uma 

resposta do PSD à questão colocada; na página 11 existe uma incorreção na posição 

assumida pelo PCP face ao documento apresentado pela IL, sendo importante a 

justificação apresentada; na página 23 existe também uma incorreção na posição 

assumida pelo PCP no seu sentido de voto; Afirmou simultaneamente que por 

diversas vezes o PCP apresentou Declarações de Voto a fim de serem apensas à ata 

e as mesmas não constavam. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia relembrou que o projeto de ata 

é apresentado no prazo de trinta dias, tendo o prazo sido cumprido. Houve pedidos 

de alteração feitos por outros grupos políticos durante o período que mediou, desde o 

envio do projeto de ata até à sessão presente, os quais foram atendidos. Lamentou 

que esse tempo não tenha sido utilizado para fazer esses reparos a esta ata; mas por 

uma lógica de racionalidade de tempo poupar-nos-ia se tivesse sido utilizado. Ainda 

assim, e face ao exposto, entende que se deve adiar a aprovação desta ata para a 

próxima sessão, na qual será apresentado um novo projeto de ata onde se inclua as 

alterações mencionadas e que espelhe o que de fato se passou na última Assembleia. 

Referiu ainda que na última Assembleia foi mudado o critério para a formulação das 

atas, ou seja, ao contrário da transcrição na íntegra, a ata fosse elaborada em síntese. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento número um, Recomendação “Pelo reforço dos meios no dispositivo 

da Polícia de Segurança Pública na Cidade de Lisboa”, do PCP. ---------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) começou por transmitir resumidamente o teor 

da recomendação ora apresentada, salientando que a Junta de Freguesia conhece a 

situação da Esquadra da PSP das Olaias e até por várias vezes já interveio na mesma 

por falta de intervenção do Estado Central e até cedeu uma viatura para apoio ao 

serviço de segurança, ultrapassando as suas competências, e também tendo em 

consideração a falta de capacidade e condições para a polícia exercer a segurança 
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devida na freguesia. Lembrou que o PCP apresentou em 2019 um alerta de segurança 

devido a uma onda de assaltos na Freguesia, em que o PSD e o PS consideraram 

que não existia essa ordem de assaltos, no entanto o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia veio a público assumir essa vagas assaltos numa intervenção que fez na 

revista MAGG em fevereiro de 2020. Portanto esta moção visa instar a CML e a Junta 

a procurar arranjar um modelo, uma solução de proximidade que tente resolver esta 

situação na Freguesia e na Cidade. ----------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Folgado (PSD) iniciou a sua intervenção para solicitar a 

votação desta moção ponto por ponto e assinalou que o voto contra na moção referida 

de 2019 não se deveu ao facto de não se considerar que não havia assaltos na 

freguesia, mas sim pela moção apresentada ter erros factuais na sua redação e pela 

inexistência de dados comprovados. ---------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) salientou que, de acordo com a base teórica do 

PCP, o Marxismo-Leninismo, as forças de segurança nas democracias burguesas, 

são forças opressoras do povo e da classe operária. Posto isto, considera 

inconsequente que o PCP venha apresentar uma moção no sentido de reforço dessas 

mesmas forças policiais. Referiu que a IL estará disposta a votar favoravelmente esta 

recomendação à CML desde que o Vogal João Pinheiro (PCP) possa responder a 

algumas questões que iria colocar: que esquadras foram encerradas em Lisboa? Por 

que motivos foram encerradas, falta de condições de habitabilidade, falta de 

equipamentos, veículos e equipamentos pessoais de defesa, falta de agentes? E 

quais são as esquadras que o PCP sugere que sejam reabertas? -------------------------- 

 A vogal Paula Santos (CDS) sobre este documento, achou que todos têm 

poucas dúvidas na necessidade de reforço de recursos nesta área, sobretudo devido 

ao desinvestimento público dos últimos anos. Salientou que é necessário estarem 

cientes da realidade visto por vezes existir uma grande amplificação de dados não 

reais, muitas vezes através das redes sociais. Esta questão torna-se inócua pela falta 

de indicadores. Só com indicadores concretos e factuais é possível tomar decisões 

assertivas e solicitar os recursos necessários para que surtam efeitos práticos 

eficientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP), respondendo ao Vogal António Manso (IL), 

informou que as esquadras fechadas foram Avenidas Novas, Marvila, Arroios e 
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Carnide. Quanto à esquadra das Olaias, não existem sequer condições para tomarem 

duche dentro da própria esquadra. Os dados que suportam esta ideia de insegurança 

são por exemplo as entrevistas dadas pelo Executivo à comunicação social, 

nomeadamente o Jornal Público no dia 13 de janeiro de 2020, a revista MAGG em 28 

de maio de 2020 e nas redes sociais como no facebook na página dos Vizinhos do 

Areeiro, em que em todos eles é factual o aumento da insegurança na Freguesia do 

Areeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O vogal António Manso (IL) indicou que não obteve resposta de quais as 

esquadras a reabrir. Desde há alguns anos existem duas políticas relativas às 

esquadras em Lisboa, uma na qual preconiza as superesquadras, com concentração 

de meios humanos e equipamentos, em detrimento do policiamento de proximidade, 

outra é precisamente o contrário, em que nesta política aumenta o custo com agentes 

a exercerem tarefas meramente burocráticas. Entre estas duas posições, qual é a 

posição do PCP? ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) respondeu que o Vogal António Manso (IL) para 

decidir o seu voto bastará ler o primeiro parágrafo da recomendação --------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à consideração 

da Assembleia a votação desta Recomendação ponto por ponto. Após aprovação por 

maioria, com os votos a favor do PSD, do CDS do IL, votos do contra do PS e 

abstenção do PCP, passou-se à votação dos pontos: ------------------------------------------ 

1. Aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PCP e abstenção do PS 

e da IL. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS, do PCP e da IL e abstenção 

do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e do PCP e abstenção do PS 

e da IL. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Rejeitado com os votos contra do CDS e da IL, abstenção do PS e do PSD e 

voto a favor do PCP. ---------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Folgado (PSD) fundamentou a abstenção do PSD no facto de 

a reabertura de esquadras não ser por si só uma garantia do aumento da segurança 

ou a diminuição do sentimento de insegurança, se não for acompanhada de medidas 

complementares. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento número dois, Recomendação “Requalificação do Arvoredo do 

Parque Urbano da Quinta da Montanha localizado na Freguesia”, do PCP. --------  

 O vogal João Pinheiro (PCP) iniciou a sua intervenção contextualizando a 

recomendação e referindo que neste parque a estrutura arbórea não tem rede de rega, 

existindo já árvores mortas sendo importante acautelar esta situação para que mais 

árvores não morram e sejam estabilizadas. ------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) solicitou que fosse corrigido o nome do parque 

em questão para Parque Urbano da Quinta do Vale da Montanha. ------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento número três, Voto de Louvor “Marcha do Alto do Pina” do 

PSD e do CDS, a Segunda-Secretária Cecília Bastos efetuou a sua leitura. ------------ 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou este documento 

à votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documento número quatro, Proposta de Alteração ao Regimento da 

Assembleia de Freguesia – “Transmissão Online” da IL. --------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou uma correção ao 

documento na medida em que o mesmo tem o logotipo da Freguesia do Areeiro, 

pedindo que doravante a IL se abstivesse de o utilizar, isto porque o mesmo só é 

utilizado pelos Órgãos da Autarquia e não em propostas ou outras iniciativas político-

partidárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) relembrou que este tema já foi discutido 

anteriormente. Quanto ao documento ora apresentado só fez um reparo: onde é 

mencionado que nas reuniões com caráter sigilosas não haverá lugar à transmissão 

online, afirmou que todas as sessões da Assembleia de Freguesia são públicas, não 

fazendo sentido este pormenor. Sugeriu que no ponto quatro se cingisse ao descrito 

na legislação em vigor sobre o tema. --------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) justificou que foram os juristas da IL que 

elaboraram este documento e basearam-se no Parecer n.º249 de 20 de outubro de 
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2020 da CADA (Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos). No entanto 

deu abertura à iniciativa do PCP para ser alterado o documento em questão. ----------

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia face às eventuais 

alterações propostas e devidas correções ao documento, recomendou o adiamento 

deste ponto. Relembrou que há uma Comissão Eventual para a Revisão do 

Regimento -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Folgado (PSD) salientou que da parte do PSD são a favor da 

transmissão online das Assembleias de Freguesia e da sua disponibilização online, 

não existindo, porém, a necessidade de alterar o Regimento. A sugestão do PSD é no 

sentido de aprovar o ponto 1, alínea a) e b), passando efetivamente a transmitir online 

as sessões da Assembleia de Freguesia e disponibilizando as mesmas no site da 

Junta de Freguesia e qualquer alteração ao Regimento fosse primeiramente discutida 

em sede de Comissão e posteriormente votada uma proposta de alteração ao 

Regimento na Assembleia de Freguesia e eliminar o ponto 2 do documento em 

apreço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 A vogal Rute Serra (PS) reiterou a ideia do Vogal Pedro Folgado (PSD) quanto 

à necessidade de discutir alterações ao Regimento, por uma economia de tempo e 

por consequência da Comissão do Regimento ser composta por elementos da 

Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

 O vogal Pedro Folgado (PSD) caso não seja aceite a eliminação do ponto 2, 

o PSD irá requerer a votação ponto por ponto. --------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou à consideração 

da Assembleia a eliminação do ponto 2 da proposta, mantendo apenas o número 1 e 

submetê-lo a votação, de acordo com a proposta apresentada pelo PSD. Em 

alternativa, a IL retira este documento a fim de ser discutida na Comissão ou adia a 

proposta para a próxima Sessão da Assembleia de Freguesia. ----------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) indicou manter a proposta procedendo-se à 

votação de acordo com o solicitado pelo PSD, ou seja, expurgando-se o ponto 2. ----- 

  O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia colocou o ponto 1 deste 

documento à votação, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com os votos a favor 

do PSD, do CDS, da IL, do PCP, dos Vogais Rui Martins, Paula Monteiro e João Luís, 

do PS  e o voto contra da Vogal Rute Serra do PS. ---------------------------------------------
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De seguida colocou o ponto 2 do mesmo documento à votação, tendo o mesmo sido 

reprovado por maioria com o voto a favor da IL, voto contra do PSD, do CDS e do 

PCP, e a abstenção do PS. ---------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) respondeu ao freguês Alberto Seabra 

Rosmaninho que há uma solução para as bicicletas, através da integração destas em 

sistemas led e não através da criação de ciclovias aleatórias. As pessoas andam nos 

passeios porque têm medo de andar na estrada, visto significar um perigo acrescido 

para o ciclista. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto às questões colocadas pela freguesa Patrícia Santos, nomeadamente sobre 

a falta de resposta, na última Assembleia de Freguesia o PCP também fez dois 

pedidos de esclarecimentos aos quais não obteve resposta, um deles sobre questões 

do Bairro do Portugal Novo, em quais as iniciativas que a Junta tinha promovido junto 

das entidades parceiras com vista aos objetivos determinados para o Bairro, mas 

entretanto já souberam através da Reunião de Câmara do desenrolar dos 

acontecimentos, nomeadamente a elaboração de um Relatório sobre o mesmo e era 

importante que a Junta esclarecesse o acompanhamento deste processo uma vez 

que faz parte das entidades parceiras. Outra das questões colocadas prendia-se com 

o balneário do Posto de Limpeza na Rua Jorge Castilho, tendo sido apresentada uma 

resposta por parte de um Vogal do PSD, mas não do Executivo da Junta de Freguesia. 

Também apresentaram dois pedidos de esclarecimento: um sobre o espaço não 

urbanizado na Quinta das Ameias ao Casal Vistoso e outro sobre interrupções da 

recolha dos lixos domésticos na freguesia do Areeiro, no modelo “Porta a Porta”, aos 

quais aguarda resposta por parte do Executivo da Junta de Freguesia. ------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou que os pedidos 

de informação efetuados pelo Vogal João Pinheiro (PCP) foram devidamente 

encaminhados para o Executivo conforme foi do seu conhecimento. ---------------------- 

 O vogal Rui Martins (PS) salientou que quanto aos trabalhos desta 

Assembleia estão a perder cerca de 40% do tempo com recomendações fora do 

contexto local ou com temas de um grupo de trabalho, ainda em curso (Comissão do 

Regimento). A bem do tempo de todos, de uma melhor fiscalização (que é o seu dever 

enquanto eleitos) e da maior participação dos cidadãos (que continua a ser reduzida: 
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e esta é uma das razões). Deveriam afastar estes temas desta assembleia e não a 

confundir com a Assembleia de República. Apelou ao bom senso dos eleitos. ---------- 

A Junta continua a faltar em respostas e, sobretudo, em respostas de qualidade:  

Precisamos de respostas sem omissões, sem desculpas (não ouvi / não percebi / 

veremos se merecem resposta), sem pontapés para a frente e no cumprimento dos 

prazos impostos pela Lei. Não vale a pena estarmos a rever um regimento e a 

determinar tempos máximos se não houver este respeito básico pelos princípios mais 

básicos da civilidade e da democracia. ------------------------------------------------------------- 

Quiosque da Junta de Freguesia junto ao Técnico: Após o seu horário de fecho há 

relatos de desacatos e de ruído. O que tem a Junta a dizer sobre estas reclamações? 

(que já conhece há muitos meses). ------------------------------------------------------------------ 

Porque é que o PDF e os demais documentos da JFA são publicados em formato de 

imagem dificultando buscas por palavras? É o que fazem outras juntas em Lisboa e o 

Areeiro devia fazer o mesmo a bem da transparência e da fiscalização desta 

assembleia. O regimento desta junta, por exemplo é um PDF pesquisável o que 

aponta para intenção nesta opção nestes documentos. --------------------------------------- 

O que tem a Junta a dizer sobre o estado do antigo colégio Paula Frassineti? 

Há queda e arremesso de objetos do topo e ninguém da CML parece estar a fazer 

nada (deviam emparedar na omissão do proprietário). E não digam que não é da 

competência da Junta: Tudo é da competência da Junta. Ainda esta noite caíram mais 

objetos e há persianas soltas. ------------------------------------------------------------------------- 

Vandalismo no parque infantil do Logradouro do Auto Parque Paris:  

A persistência destes danos, sem qualquer tentativa de reparação, convida a mais e 

maiores atos de vandalismo. É necessária atenção. -------------------------------------------- 

O que aconteceu ao Cheque-Criança este ano? Porque não existiu este ano? É assim 

que se apoia a cultura no Areeiro? (muitos destes cheques eram levantados nas 

livrarias do Areeiro). -------------------------------------------------------------------------------------- 

O que se passa com a recolha do lixo e sobretudo com as eco-ilhas enterradas?  

Desde há alguns meses e, sobretudo, semanas, há uma clara degradação brutal da 

qualidade do serviço e não: o problema não vem de longe: algo mudou e para muito 

pior. Não havendo greves declaradas, é um problema de gestão da CML e da Junta. 
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Existem no Areeiro - neste momento - entre 40 a 50 candeeiros desligados: alguns há 

meses. O que se passa? Este serviço nunca teve uma grande qualidade ultimamente 

conseguiu piorar muito mais. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Na Ata de 24 de maio da Junta de Freguesia, consta que o apoio à associação de 

radioamadores foi considerado “não oportuno”: Uma associação com este papel, 

missão e tendo em conta o carácter de risco sísmico de Lisboa, não deve ser apoiada? 

Qual é o critério de apoio (ou, neste caso, de desapoio)? A propósito: como está o 

Plano de Emergência? ---------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) referiu que na última Assembleia de Freguesia 

foram aprovadas duas propostas da IL para a criação de dois grupos de trabalho, um 

para analisar as conversações no Bairro Portugal Novo e outro para analisar e dar 

resposta ao estacionamento na Freguesia. A IL indicou o seu representante da 

Assembleia de Freguesia como o elemento que fará parte destes grupos de trabalho 

e questionou se os outros grupos políticos já tinham indicado os seus representantes 

e se já havia data para o início dos trabalhos. ---------------------------------------------------- 

Outra questão que colocou refere-se à Comissão Eventual para a Revisão do 

Regimento, a qual já reuniu três vezes, mas há mais de um mês que não reúne e, 

portanto, questiona se também há alguma data para serem retomados os trabalhos. - 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia informou que a Comissão 

Eventual para a Revisão do Regimento tem um Coordenador, portanto a Mesa é alheia 

ao funcionamento dos trabalhos das comissões. Só quando as comissões terminam 

os seus trabalhos e apresentam os relatórios a fim de serem discutidos em plenário é 

que a Mesa intervém, e ainda não estamos nesse ponto. O que sugere é que fale 

diretamente com o Coordenador da Comissão. -------------------------------------------------- 

 Relativamente aos elementos que constituirão os grupos de trabalho, informou 

que à Mesa só chegou informação do PSD, pelo que será o Vogal Pedro Jesus adstrito 

ao grupo de trabalho do Bairro do Portugal Novo e a Segunda-Secretária da Mesa, 

Cecília Gonçalves Bastos ficará adstrita ao grupo de trabalho do Estacionamento. --- 

 A vogal Rute Serra (PS) indicou que no final da presente Assembleia de 

Freguesia fará chegar os nomes para integrarem estes grupos de trabalho. ------------ 
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 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia instou as outras forças 

partidárias para que façam chegar os nomes para constituição destes grupos de 

trabalho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA----------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia fez uma intervenção a 

respeito do Período da Ordem do Dia, informando que foi convocada uma reunião de 

Conferência de Líderes, na sexta-feira, a fim de auscultar as forças políticas desta 

assembleia para verificar da possibilidade de aditar à Ordem de Trabalhos inicial mais 

dois pontos. Nessa reunião não houve ninguém que se opusesse, ainda assim e de 

forma a evitar qualquer tipo de nulidade a esse respeito e sendo esta assembleia que 

se deve pronunciar sobre este assunto, submeteu à votação este aditamento, ou seja, 

o Ponto 3 e o Ponto 4 da Ordem de Trabalhos, entretanto já enviados a todos os 

Vogais da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 A vogal Rute Serra (PS) salientou que recorrentemente tem vindo a acontecer 

situações deste género, portanto a bancada do PS exorta esta Assembleia de 

Freguesia a ter mais cuidado com os prazos regimentais e legais para envio de 

documentos. Gostaria também de ver esclarecido qual o da necessidade de fazer este 

aditamento, portanto, se transcendeu o facto de estes documentos terem vindo tão 

em cima da data da Assembleia de Freguesia ou não. ----------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia referiu que fica registada 

esta situação e como é evidente foi um lapso dos serviços, mas não se exime de  

qualquer tipo de responsabilidades. Relativamente a estes documentos, só foram 

comunicados à Mesa à posteriori, só após a convocatória com a ordem dos trabalhos. 

Por uma razão de economia processual e de tempo entendeu submeter esta questão 

a esta Assembleia, uma vez que é soberana para decidir sobre esta matéria. ---------- 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia comunicou à Vogal Rute Serra 

(PS) que o único atraso que houve foi o envio para a assembleia e que, inclusive hoje 

tinha recebido um protocolo da CML para submissão à Assembleia de Freguesia que, 

naturalmente irá em setembro. Informou que a prática tem sido primeiramente a 

assinatura dos protocolos com a CML e posteriormente são submetidos à Assembleia 
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de Freguesia para ratificação, aliás, este é o procedimento em praticamente todas as 

Juntas de Freguesia. Neste caso específico, entendeu que devia ser ao contrário, isto 

é, primeiro serem submetidos para aprovação e despois assinados com a CML. Estes 

protocolos que integram o aditamento chegaram à Junta de Freguesia na véspera ao 

envio da convocatória para esta sessão. ----------------------------------------------------------- 

 A vogal Rute Serra (PS) agradeceu a justificação do Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia e salientou que se assim é feito nas outras Juntas de Freguesia, 

então está efetivamente a ser mal feito até porque de acordo com a legislação em 

vigor, uma das competências deste órgão autárquico é da fiscalização e portanto, 

estes contratos devem ser submetidos à Assembleia de Freguesia antes de serem 

assinado pela CML, pelo que louva a atitude do Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, não obstante dos problemas administrativos adjacentes a este processo, 

em trazer estes documentos, para que esta assembleia possa exercer as suas 

competências efetivamente e eficientemente. ---------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Jesus (PSD) relembrou que relativamente a estes Contratos 

de Delegação de Competências (CDC’s) e os documentos técnicos de suporte, bem 

como o Contrato Interadministrativo, já tinham sido celebrados em 2019 pelo anterior 

Executivo Camarário, e o Estudo Prévio já provém de 2018, por conseguinte, estes 

documentos já são públicos, tendo sido aprovados em Reunião de Câmara bem como 

em Reunião da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia submeteu à votação o 

Aditamento, com os pontos três e quatro, para serem incluídos na Ordem do Dia, 

tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------Ponto Um--------------------------------------------------- 

Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia do 

Areeiro sobre a atividade da Junta de Freguesia.-------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O vogal João Pinheiro (PCP) começou por questionar o seguinte: página 3 – 

a nova Carreira do Bairro, 49B, qual a adesão média da população a este serviço da 

CARRIS; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Página 4 – Fundação Adolfo Vieira de Brito, o que procura esta fundação, será 

um terreno para contruir, será para alugar um espaço que já esteja edificado e qual 

foi a posição assumida de compromisso pela Junta de Freguesia; ------------------------- 

No que toca à Reunião Descentralizada da Câmara aqui do Areeiro, foram 

levantados temas dos moradores do Areeiro, nomeadamente a situação do Bairro do 

Portugal Novo, e sendo que houve um compromisso por parte do Executivo Camarário 

do PSD / CDS de continuar o processo que já existia deste o anterior mandato do PS 

em que assumiam o objetivo de resolver este problema do Bairro do Portugal Novo, é 

importante a Junta informar a Assembleia do ponto de situação; --------------------------- 

Outro tema levantado nesta reunião foi o Pavilhão do Casal Vistoso, uma vez que o 

Executivo se comprometeu a resolver o problema das piscinas e balneários até 

setembro de 2022, era importante referir isso, tendo sido um compromisso assumido 

para com os fregueses; --------------------------------------------------------------------------------- 

Na página 7 – Programa Operacional às Pessoas Carenciadas e tendo em conta o 

apoio da Junta de Freguesia, quantas pessoas são apoiadas no Areeiro e quantas 

pessoas beneficiam de outros programas de apoio social; ------------------------------------ 

Na página 10 – Pareceria da Junta de Freguesia com a Livraria Barata, que avaliação 

é possível fazer desta parceria e por que não foi cumprida a periocidade, uma vez que 

no texto refere que as sessões são semanais, mas apresentam apenas três exemplos;  

Na página 12 – Participação do Grupo Comunitário Bairro Portugal Novo e Olaias, 

quais são os objetivos do programa comunitário, quem o compõe e que tipo de tarefas; 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na página 14 – Centro de Atendimento Temporário para Animais, onde é localizado 

este centro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por esclarecer quanto 

à reunião com o Fundação Adolfo Viera de Brito, foi solicitada uma reunião no intuito 

de saber se a Junta tinha conhecimento de algum espaço com cerca de mil metros 

quadrados para alugar, a fim de replicarem a sua atividade, trabalho com pessoas 

portadoras de deficiência, na Freguesia do Areeiro; --------------------------------------------

Quanto às restantes questões colocadas pelo Vogal João Pinheiro (PCP), solicitou 

que as remetesse por escrito a fim de serem respondidas em conformidade. -----------  
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A vogal Rute Serra (PS) sugeriu que seria mais fácil serem colocadas as 

questões e respondidas simultaneamente, uma a uma. --------------------------------------- 

A vogal Paula Monteiro (PS) salientou que existe uma incorreção na 

Informação Escrita, acerca dos estágios curriculares, ou seja, o Agrupamento de 

Escolas D. Filipa de Lencastre não tem cursos técnico-profissionais, logo não pode 

conter estágios profissionais. -------------------------------------------------------------------------- 

Na página 12, é mencionado o programa Erasmus+, decerto que se trata de algum 

lapso, pois este programa é somente para o ensino superior, o que deve ser 

mencionado neste ponto é o intercâmbio cultural. ----------------------------------------------- 

Página 13 - Relativamente às estratégias de combate ao insucesso escolar, quando 

se fala em reunião com os encarregados de educação e jovens e em salas de estudo, 

estas não podem ser salas de poiso, ou seja, os alunos não podem aparecer uma vez 

por semana, devem colmatar as lacunas escolares e serem acompanhadas por 

professores e não por voluntários. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia questionou a Vogal Paula 

Monteiro (PS) como é que entende que se devia chamar a sala de estudo. ------------- 

A vogal Paula Monteiro (PS) informou que se devia chamar sala de apoio. --- 

Quanto à reunião com a Fundação Adolfo Vieira de Brito, no intuito da celebração de 

uma parceria com a Junta de Freguesia, com o mesmo objeto da Fundação, é 

necessário especificar quais as pessoas beneficiárias. ----------------------------------------  

 O vogal Rui Martins (PS) salientou o seguinte: ---------------------------------------- 

"No período referente a esta informação escrita, reuni com 10 moradores onde 

foram apresentados diversos problemas da freguesia" - deve haver aqui um lapso uma 

vez que não se diz quais foram os temas abordados nessas reuniões. Sendo assuntos 

do interesse da freguesia deveriam ter sido aqui indicados; ---------------------------------- 

No Areeiro existem cerca de 11 lugares de estacionamento reservados para a Junta 

de Freguesia, tendo em conta a escassez de lugares essa situação devia ser revista 

e convertidos em lugares condicionados e abertos fora das horas de expediente. Os 

lugares ocupados por carros de serviço deveriam ter o mesmo destino dos carros de 

empresas: ocuparem alguns dos muitos lugares vazios nos parques na freguesia; ---- 

O estacionamento exclusivo para residentes, também na mesma zona e já pedido 

há bastante tempo à EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade  e Estacionamento de 
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Lisboa) - Os eleitos pelo PS perguntaram: Isto foi pedido ainda no anterior executivo 

à EMEL, mas a CML e JFA já são monocromáticas desde setembro. Ainda não houve 

tempo / vontade para tratar disto? ------------------------------------------------------------------- 

Quando terminam as obras no Pavilhão do Casal Vistoso e o pavilhão regressa ao 

uso pleno? Qual foi a necessidade destas obras? E não me digam que foram os Sem 

Abrigo (como já alguém do PSD sugeriu) porque sabemos que não foram: o edifício 

tem problemas estruturais praticamente desde o princípio; ----------------------------------- 

Na Avenida de Roma o piso está muito mau. Havia planos para haver grandes 

reparações quando aqui se colocasse uma ciclovia. E agora? ------------------------------- 

Túnel para o Pessa: para quando um espelho, a transformação do piso em passeio 

(lomba) elevado, prioridade ao peão: Enfim: Qualquer coisa!? Este tema já foi levado 

a esta assembleia há 4 anos e absolutamente nada foi feito desde então; --------------- 

Grelha sem proteção no Pessa há meses: por que razão? Não é "vandalismo" porque 

tanto tempo depois desta situação ter começado “vandalismo” é a inércia da Junta. O 

presidente da Junta de Freguesia do Areeiro não respondeu; ------------------------------- 

O parque canino junto à Igreja de São João de Deus está impraticável: sempre que 

chove ou funciona a rega fica um lamaçal, com poças de água que levam semanas a 

secar. Idem para o parque do Pessa. Para cada problema - havendo vontade - há 

solução. Qual? A Gravilha dos Parque Caninos das Avenidas Novas e dos Avenida 

dos EUA? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Houve algum desenvolvimento em relação à WC para colocar no jardim Fernando 

Pessa? Este pedido foi aqui deixado com uma moradora - que até vos elogiou - mas 

nem assim a pergunta mereceu resposta. E isto responde porque é que participam os 

cidadãos tão pouco nestas assembleias; ---------------------------------------------------------- 

A calçada nesta freguesia está pior do que alguma vez esteve. Onde, quantas e a que 

grau foram feitas intervenções? ---------------------------------------------------------------------- 

Lavagens mecanizadas, em vários pontos mais insalubres da Freguesia. Não são 

visíveis: há cantos infectos na freguesia, bases de colunas de iluminação e esquinas 

com urina animal e humana há vários anos: sem lavagem; ----------------------------------- 

Lavagens mecanizadas, em vários pontos mais insalubres da Freguesia "por toda" 

será certamente uma gralha tipográfica porque isso não é, de todo, aparente; --------- 
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Na Informação Escrita do presidente da Junta mencionou-se novamente sacos para 

dejetos caninos. Sacos biodegradáveis e sacos não biodegradáveis. Os nossos são 

mesmo biodegradáveis? -------------------------------------------------------------------------------- 

Manutenção dos espaços verdes da freguesia, incluindo o corte de relvados, sacha 

e monda de canteiros. Ao que os eleitos do PS observaram que os quais no Pessa 

não parecem particularmente bem cuidados assim como sucede noutros espaços 

verdes da freguesia; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Árvores da Guerra Junqueiro: Um grande número está doente. Uma das árvores 

encontra-se severamente afetada. Têm conhecimento e o que estão a fazer a este 

respeito? Por outro lado, a Junta não conhece o regulamento municipal do arvoredo? 

(artigo 9º): “Danificar (...) atar, prender, pregar objetos” (evento da associação do 

vosso mandatário de campanha de hoje); --------------------------------------------------------- 

Na Informação Escrita do presidente da Junta os eleitos do PS questionaram que: 

A Praça Francisco Sá Carneiro continua abandonada: Agora a CML e a JFA são 

monocromáticas e nem a si a praça do seu líder merece atenção. Há ervas por todo 

o lado, obras incompletas, espaços verdes abandonados, tapetes "verdes" em 

abandono, etc. Até quando? --------------------------------------------------------------------------- 

Na Informação Escrita do presidente da Junta consta que o "Plano Municipal de 

Acolhimento e Integração de Refugiados Ucranianos Em abril estivemos presentes na 

apresentação do Plano Municipal de Acolhimento e Integração de refugiados 

ucranianos." Ao que o eleito foi questionado: Ficamos a saber que ficaram numa sala. 

é tudo quanto têm a dizer? O presidente da Junta de Freguesia do Areeiro não 

respondeu; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na Informação Escrita do presidente da Junta consta que houve uma  

reunião - Centro Infantil Maria de Monserrate. Realizada reunião com a Direção do 

Centro Infantil de Monserrate e a Junta de Freguesia do Areeiro no sentido de 

colaborar e de garantir algumas necessidades existentes do Centro Infantil Maria de 

Monserrate. Ao que foi questionado "Quais? ----------------------------------------------------- 

Na Informação Escrita do Presidente da Junta consta que houve uma  

"Participação no Grupo Comunitário Bairro Portugal Novo e Olaias: Presença nas 

reuniões mensais do grupo comunitário. Após a realização do mapa de atividades 

para o presente ano ficou estipulado retorno do programa de 
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policiamento comunitário." Ao que foi questionado "Qual é o mapa de atividades? --- 

Na Informação Escrita do presidente da Junta consta que houve uma "Divulgação de 

campanhas de sensibilização para a recolha dos dejetos caninos, para a colocação 

correta no lixo comum de equipamentos de proteção individual e para a redução de 

resíduos, com recurso aos canais de comunicação da Junta de Freguesia." Ao que foi 

questionado: Quais campanhas? São papéis colados nos mupis? é isso uma 

campanha? Nem esses têm aparecido; ------------------------------------------------------------ 

Na Informação Escrita do Presidente da Junta consta que existem "Sacos para dejetos 

caninos biodegradáveis". Ao que foi alertado para que os dispensadores estão quase 

sempre vazios. Comparem com a boa manutenção de Alvalade; --------------------------- 

Na Informação Escrita do Presidente da Junta sobre "Pombais Contracetivos do 

Areeiro", é preciso reforçar a limpeza urbana em torno do pombal do Logradouro da 

EB Luís de Camões? Os moradores dizem que sim; ------------------------------------------- 

Na Informação Escrita do Presidente da Junta sobre o Pelouro do Ambiente e Bem-

Estar Animal os eleitos do PS alertaram que: ----------------------------------------------------- 

1. Ainda não existe um centro de acolhimento temporário. Existe, do tempo do anterior 

executivo, um contentor, no pátio da junta, que pode acolher 2 ou 3 gatos, que 

estejam em tratamento ambulatório ou para adoção; --------------------------------------- 

2. Quanto aos cuidados veterinários há um protocolo com a sociedade protetora que 

não tem internamento; ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os abrigos existentes, nenhum foi feito pelo atual executivo, não têm tido qualquer 

manutenção nem sequer foi feita uma cerca para evitar a entrada de cães; ---------- 

4. Em suma, tudo o que que existe foi obra do anterior executivo. ------------------------- 

Na Informação Escrita do presidente da Junta os eleitos do PS perguntaram: quando 

abre o parque da Sarmento de Beires? têm a certeza de que não haverá queixas de 

ruídos das bolas que colidem com os acrílicos referidos na primeira Assembleia deste 

mandato? e ainda: Onde está a placa de obras: prazos e custos na obra do novo 

Jardim do Logradouro da EB Luís de Camões? -------------------------------------------------- 

A vogal Rute Serra (PS) referiu que estes documentos, nomeadamente a 

informação escrita, reiteradamente padecem de algumas falhas no sentido de 

esclarecerem cabalmente esta assembleia, isto porque, existe de facto uma 

informação quantitativa das atividades descritas, mas por outro lado em termos 
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qualitativos existe uma deficiente abordagem das matérias, como exemplo, na página 

3, na parte Institucional, é descrito: “reuni com dez moradores”; é importante o número 

de moradores, a parte quantitativa, mas o tipo de problemas e ou preocupações e que 

respostas foram dadas, é ausente da informação escrita, a parte qualitativa; -----------

Quanto à visita do Presidente da CML à Freguesia do Areeiro, são elencados os 

problemas debatidos, mas mais uma vez a informação é parca; ---------------------------- 

Sobre a reunião com a Fundação Adolfo Vieira de Brito, qual a posição da Junta de 

Freguesia quanto ao interesse da Fundação abrir uma “sucursal” na Freguesia; ------- 

No que diz respeito ao projeto da ciclovia para a Avenida Almirante Reis, gostaria de 

saber se a posição descrita neste documento, no qual é afirmado na parte da 

Freguesia do Areeiro não haverá alterações ao projeto inicial, é a posição final da 

Junta ou ainda é a posição provisória; -------------------------------------------------------------- 

Sobre a reunião descentralizada onde participaram onze moradores e foram 

abordados dois temas, o estacionamento exclusivo para residentes e a situação da 

população romena localizada junto ao Centro Infantil Maria Monserrate. Quanto a este 

último tema, qual é a posição da Junta sobre esta matéria; ----------------------------------- 

Página 5 – Secção de Manutenção do Espaço Público, porque é que o lago da Praça 

Afrânio Peixoto tem sofrido intervenções sucessivas, quanto é que já custou, 

nomeadamente a opção estética da alteração de cor do lago, no fundo, de que modo 

é que a Junta de Freguesia tem exercido as suas competências de fiscalização 

enquanto entidade adjudicante desta obra, ou tem havido lapsos sucessivos pelos 

empreiteiros na realização desta obra; ------------------------------------------------------------- 

Na página 6 – Núcleo de Licenciamento, mais uma vez a questão quantitativa clara e 

a questão qualitativa inexistente, não sabemos que tipo de autorizações foram dadas 

nem quais os indeferimentos. Quanto às licenças de ocupação de espaço público 

temporárias, foram para que? ------------------------------------------------------------------------- 

Página 7 – fala-se do Fundo de Emergência Social (FES), nomeadamente no 

deferimento de pagamento de renda habitacional a um agregado familiar no valor de 

€ 600,00 (seiscentos euros). O que gostariam de saber é porque é que este agregado 

familiar foi apoiado com este valor; ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia em resposta à Vogal Rute Serra 

(PS) informou que a atribuição de verbas no âmbito do FES assenta em critérios 
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rigorosos e sigilosos impostos pelo regulamento da CML, até porque trata-se de um 

programa camarário, não dispondo a Junta de Freguesia do porquê da atribuição 

deste fundo aos agregados familiares. No período a que concerne a informação 

escrita, só foi solicitado este apoio. ------------------------------------------------------------------ 

A vogal Rute Serra (PS) continuou a questionar pontos da informação escrita:  

Sobre o Grupo de Trabalho Estratégico Concertado do Areeiro, Beato e Marvila, seria 

importante saberem o que vai sendo concretizado nas reuniões, o que vai sendo 

discutido e que conclusões e que avanços vão sendo feitos; --------------------------------- 

Relativamente ao Jardim de Encantar é descrito como um evento de enorme sucesso. 

Gostariam de saber o que contempla este enorme sucesso, quantos participantes, por 

exemplo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uma nota na página 18 – Recursos Humanos, quando falamos em formação dos 

trabalhadores da Junta de Freguesia, quer acreditar que exista um plano de formação 

efetivo, que aliás é obrigatório por lei, mas que não está disponível no site da Junta 

de Freguesia, o qual devia até por uma questão de transparência administrativa. ----- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia em resposta às questões 

levantadas esclareceu o seguinte: ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à instalação de uma réplica da atividade da Fundação Adolfo Vieira de 

Brito na Freguesia do Areeiro, o Executivo estaria de acordo com esta iniciativa; ------ 

Quanto à situação da população romena junto ao Centro Infantil Maria Monserrate, 

tema este abordado na reunião descentralizada, considera que é uma “vergonha” a 

não existência de qualquer solução para as partes envolvidas; ------------------------------ 

Na Secção do Espaço Público elencado na informação escrita e relativamente ao 

Lago da Praça Afrânio Peixoto, salientou que as obras têm um prazo de garantia, no 

entanto, o que levou à situação de nova intervenção foi o vandalismo, pelo que não 

se encontra abrangido pela garantia, e também esta intervenção é mais demorada 

devido às características técnicas de reparação. ------------------------------------------------ 

O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra respondeu às questões 

levantadas sobre o Núcleo de Licenciamento, referindo que foram indeferidos três 

pedidos de autorização por restaurantes e cafés para lugares de estacionamento. 

Sobre as cinco licenças de ocupação temporária referem-se a atividades e eventos 
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na Alameda D. Afonso Henriques. Quanto às trinta e cinco meras comunicações 

prévias, são abertura de atividades comerciais ao abrigo do licenciamento zero. ------ 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que quanto ao Grupo 

de Trabalho Estratégico, este é composto pela PSP, Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa (SCML), Juntas de Freguesia e Associações parceiras, tendo como objetivo a 

partilha de dados dos residentes, a fim de evitar duplicação na atribuição de apoio 

social. Assim o trabalho é feito em rede. ----------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta de Freguesia, Nuno Pinto, respondeu relativamente à 

questão levantada acerca dos sacos para dejetos caninos, realçando que segundo a 

ficha técnica dos mesmos, são biodegradáveis. Referiu também que a questão dos 

sacos depende do fim a que se destinam, isto é, se forem para um processo de 

compostagem, faz sentido serem biodegradáveis, caso contrário, se forem deitados 

nas papeleiras, como é suposto, vão para a incineração.  ---------------------------------- 

O vogal Pedro Jesus (PSD) salientou que na intervenção anterior se tinha 

esquecido de cumprimentar os funcionários da Junta de Freguesia, agradeceu o bom 

trabalho exercido na Junta em prol dos fregueses, nomeadamente no atendimento ao 

público e também no apoio aos autarcas; ---------------------------------------------------------- 

Apesar de muito já ter sido falado, convém referir o processo de 

descentralização, especialmente no Município de Lisboa, e é com alguma 

preocupação que o PSD vai acompanhando esse processo, não por ser contra, mas 

sim pela forma em que o processo tem sido feito, falamos no processo de 

descentralização na área da educação e o processo futuro de descentralização na 

área da saúde. Para os efeitos vemos que esta descentralização não foi 

acompanhada pelo devido pacote financeiro, temendo que os futuros processos 

padeçam do mesmo problema. O caso da construção do futuro pavilhão da EB 2+3 

Luís de Camões poderá ter o mesmo problema; ------------------------------------------------- 

Quanto às piscinas do pavilhão do Casal Vistoso e como sabemos, não 

havendo ginásio na EB 2+3 Luís de Camões, as crianças têm de se deslocar para o 

pavilhão do Casal Vistoso, que por sua vez também se encontra parcialmente 

inutilizado, nomeadamente nas piscinas, sendo um problema estrutural devido à sua 

construção menos robusta. ---------------------------------------------------------------------------- 
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O vogal António Manso (IL) informou que muitos dos eleitores da IL queixam-

se que em Portugal o Estado não faz muito do que tinha que fazer e muitas vezes 

mete-se onde não se devia meter e só atrapalha. Espera que esta ideia não seja a 

situação na Freguesia do Areeiro e daí pede um esclarecimento sobre a entrega de 

35 meras comunicações prévias, no Núcleo de Licenciamento, destinadas a empresas 

que pretendiam iniciar a sua atividade aqui na Freguesia e 3 pedidos de autorização 

que foram todos indeferidos, solicitando esclarecimentos acerca dos mesmos. -------- 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia respondeu às questões 

levantadas sobre o Núcleo de Licenciamento pelo Vogal António Manso (IL), referindo 

que quanto às trinta e cinco meras comunicações prévias, são abertura de atividades 

comerciais ao abrigo do licenciamento zero, isentas ao abrigo do Regulamento 

Camarário em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ponto dois-------------------------------------------------- 

Autorizar o Contrato de Delegação de Competências do Município na Freguesia 

do Areeiro, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de 

Lisboa – Vertente de apoio aos Agregados Familiares ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para a sua explanação ou delegar nalgum membro 

do Executivo para esse efeito. Tendo o mesmo prescindido, abriu o período de 

inscrições. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O vogal João Pinheiro (PCP) salientou irá ser rápido na sua intervenção e 

aplicando-se a sua posição nos documentos subsequentes, referiu que o processo de 

transferência de competências incluiu o PSD nessa decisão quando foi assumido e 

votado aqui na Assembleia foram denunciados os vários problemas que a 

transferência de competências traria às freguesias, estando neste momento a revelar-

se, nomeadamente na educação, na saúde, tendo levado até alguns autarcas do PSD 

a renunciar à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). O PCP 

assumiu logo a sua posição aquando da votação em 2018, sendo contra essa 

transferência, contra o governo libertar-se da sua responsabilidade e não dando às 
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autarquias capacidade para gerir os problemas. Em todo o caso, o PCP não irá 

obstaculizar a votação de nenhum destes documentos. --------------------------------------- 

 O vogal António Manso (IL) questionou acerca das verbas deste Protocolo 

(não se ouve na gravação por não ter falado para o microfone). ---------------------------- 

 O Tesoureiro Ameetkumar Shubashandra respondeu informando que as 

verbas deste Protocolo têm regras muito restritas. No entanto e uma vez que existe 

uma boa colaboração com a SCML, não existe duplicação na atribuição de subsídios. 

Salientou que não houve nenhum utente na Freguesia do Areeiro que precisasse de 

apoio e não o tivesse por parte da autarquia. Se não fosse no âmbito do FES seria no 

âmbito de outros apoios sociais da Freguesia. --------------------------------------------------- 

 Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Rodolfo de Castro Pimenta, passou à votação deste 

ponto - Autorizar o Contrato de Delegação de Competências do Município na 

Freguesia do Areeiro, no âmbito do Fundo de Emergência Social e de Recuperação 

de Lisboa – Vertente de apoio aos Agregados Familiares, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------Ponto Três------------------------------------------------- 

Autorizar o Contrato de Delegação de Competências no âmbito do Espaço 

Público e Equipamentos Urbanos, no âmbito da Higiene Urbana, entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para a sua explanação ou delegar nalgum membro 

do Executivo para esse efeito, tendo preterido, abriu o período de inscrições. ---------- 

 O vogal António Manso (IL) apresentou a sua insatisfação pelo facto de os 

documentos em apreço terem sido remetidos tão tardiamente, o que não possibilitou 

a sua real análise, e propôs que o Regimento fosse alterado de forma a garantir prazos 

de entrega de documentação mais latos. ---------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Junta de Freguesia referiu que esta situação nada 

tem a ver com o regimento, mas sim delegação de competências da CML que passam 

para a junta, acompanhadas do respetivo envelope financeiro. O que neste protocolo 
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é focada é a limpeza aos sábados e aos domingos, a apanha dos sacos de lixo junto 

às eco-ilhas , trabalho que a CML não faz. -------------------------------------------------------- 

 O vogal Pedro Jesus (PSD) esclareceu que a varredura compete à Junta de 

Freguesia. Quanto ao Município, na anterior governação houve um financiamento às 

Juntas de Freguesia na área da higiene urbana, tendo o atual executivo achado 

pertinente, dadas as circunstâncias e o panorama da Cidade com a pressão turística, 

reforçar financeiramente este pacote. --------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de esclarecimentos, o Senhor Presidente da 

Assembleia de Freguesia, Rodolfo de Castro Pimenta, passou à votação deste 

ponto - Autorizar o Contrato de Delegação de Competências no âmbito do Espaço 

Público e Equipamentos Urbanos, no âmbito da Higiene Urbana, entre o Município de 

Lisboa e a Freguesia do Areeiro, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Ponto Quatro----------------------------------------------- 

Autorizar o Contrato Interadministrativo de Cooperação, no âmbito da higiene 

urbana, com incidência na limpeza das vias e espaços públicos, entre o 

Município de Lisboa e a Freguesia do Areeiro ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia para a sua explanação ou delegar nalgum membro 

do Executivo para esse efeito, tendo preterido, abriu o período de inscrições. ---------- 

Não havendo inscrições, o Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Rodolfo de Castro Pimenta, passou à votação deste ponto - Autorizar o Contrato 

Interadministrativo de Cooperação, no âmbito da higiene urbana, com incidência na 

limpeza das vias e espaços públicos, entre o Município de Lisboa e a Freguesia do 

Areeiro, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia salientou que a Ordem 

de Trabalhos estava concluída e antes de encerrar a Sessão pediu à Assembleia o 

voto de confiança para aprovar a ata em minuta do que se tinha deliberado, dos pontos 

dois, três e quatro, tendo sido aprovada por unanimidade.------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OS MEMBROS DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ORA ELEITOS 

 

_______________________________________ 

(Presidente da Mesa da AF – Rodolfo Jorge dos Santos Ferreira de Castro Pimenta) 

 

 

_______________________________________ 

(1º Secretário da AF - Jorge Manuel Loução de Oliveira) 
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(2º Secretário da AF - Cecília Francisca Nascimento Silva Coelho Gonçalves Bastos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


