Informação Escrita do Presidente
Período de 26 de outubro a 30 de novembro de 2017

1. Administração, Recursos Humanos, Comunicação e Imagem Espaço
Público e Estrutura Verde

A Junta de Freguesia de Marvila (JFM) caracteriza a sua intervenção pelo trabalho de
grande proximidade junto da população e das entidades locais. Reflexo dessa
proximidade foi sem dúvida a grande afluência da população e das entidades locais no
agendamento de reuniões com o Executivo.

O atendimento à população de Marvila foi realizado simultaneamente na presença
do Presidente da JFM e de Vogais dos diferentes pelouros, no dia 15 de novembro,
tendo sido atendidas 28 pessoas.

Os fregueses apresentaram diversos assuntos, com especial enfoque na manutenção
dos espaços verdes, na poda de árvores, nas anomalias no espaço público,
necessidade de construção de rampas, no apoio nos processos de habitação social,
desavenças entre vizinhos e desemprego.

Nas reuniões locais, nos dias 16, 23 e 30 de novembro, com 31 entidades locais,
estas apresentaram o trabalho realizado na freguesia e manifestaram a necessidade
de apoio à JFM para dar continuidade aos seus projetos trabalho pela qualidade de
vida dos marvilenses e a imagem da nossa Freguesia.

A JFM encontra-se numa fase de análise e restruturação interna a qual tem como
principal objetivo reforçar a sua intervenção e ter a gestão direta e transparente nas
diferentes áreas.

Nos jardins de infância sobre a gestão da JFM houve necessidade de reforçar a
equipa de trabalho, devido ao aumento do número de crianças com necessidades
educativas especiais, as quais requerem um cuidado e atenção redobrada de forma a
garantir o seu bem-estar e desenvolvimento cognitivo.

Ao nível da comunicação houve a suspensão da revista por término de contrato
durante o mandato anterior. Está a ser preparada uma restruturação do número de
edições anuais de forma a diminuir os custos nesta área. A manutenção do site
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institucional passará a ser feita pelos serviços da JFM. Iremos dar continuidade à
manutenção das redes sociais, com um reposicionamento, menos focados no trabalho
autárquico e mais focados no global da Freguesia, na sua História, vivências e Futuro,
reforçando a imagem de Marvila como uma Freguesia de referência da cidade de
Lisboa.

No que concerne à Estrutura Verde, está a ser desenvolvido um estudo ambiental
para a melhoria da estrutura verde e plano de ação para podas e recuperação do
arvoredo da freguesia

Até ao momento o pelouro concretizou o processo de requalificação do talude na Av.
João Paulo VI, os arranjos e melhoramentos no Jardim em frente à Igreja de Santa
Beatriz e na Rua Sousa Bastos, foram realizadas podas e recuperação de árvores no
Bairro das Amendoeiras, no Bairro dos Lóios e no Bairro do Condado.
Este pelouro está a desenvolver, em conjunto com a CML, um estudo do estado de 3
árvores junto ao novo Campo de Futebol de Praia do Clube Futebol de Chelas, na
Mata do Vale Fundão.

O pelouro Espaço Público encontra-se numa fase de levantamento de necessidades
e consequente estudo para implementar ações de melhoria no espaço público da
nossa freguesia.
Até ao momento o pelouro concretizo arranjos e melhoramentos em calçadas nos
Bairros das Amendoeiras, Lóios, Condado e Armador, avançou com colocação de
papeleiras e novos bancos no bairro das Amendoeiras, finalizou o processo das obras
no Pequeno Campo de Jogos dos Alfinetes e Salgadas, da colocação de calçada e
bancos junto à Rotunda do Vale Fundão e junto à Rua Eng.º Ferreira Dias.
De acordo com o Mapa de Trabalhos no Espaço Público foram realizadas as seguintes
intervenções:
- Assentamento de Pilarete – Rua Eng. Ferreira Dias;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Dr. Augusto de Castro;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Dr. Augusto de Castro;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Manuel Teixeira Gomes;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Conselheiro Emídio Navarro;
- Arranjo de alçada vidraço em tampa de esgoto – Rua Conselheiro Emídio Navarro;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Ferreira de Castro;
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- Arranjo de buracos na calçada – Av. Avelino Teixeira da Mota;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. João Paulo II;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Da Ucrânia;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Virgílio Ferreira;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Pedro José Pezarat;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Luis Cristino da Silva;
- Levantamento de Pavê, isolamento do lancil, recolocação do Pavê – Rua Pedro José
Pezarat;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Pereira Henriques;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Direita de Marvila;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Capitão Leitão;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Afonso Annes Penedo;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Actriz Palmira Bastos;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Capitão Mor Lopes de Sequeira;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Dr. Arlindo Vicente;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Francisco Salgado Zenha;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Gilberto Freyre;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Fernando Palha;
- Arranjo de buracos na calçada – Praça David Leandro da Silva;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Aquilino Ribeiro;
- Arranjo de buracos na calçada – Av. Paulo VI;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua de Ovar;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua José do Patrocínio;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Luiz Pacheco;
- Arranjo de buracos na calçada – Rua Paulo Dias de Novais;
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2. Ação Social, Educação, Higiene Urbana e Saúde

Na Ação Social a JFM deu continuidade ao projeto Marvila com Vida, atualmente
desenvolvido no Polo II, sito na Av. Paulo VI, com as aulas de ginástica,
hidroginástica, alfabetização, informática e inglês. O pelouro mantém o espaço ativo,
para os 205 seniores da freguesia que, no período da tarde desenvolvem atividades,
nomeadamente trabalhos manuais, jogos de estimulação de memória, música e
intercâmbios com outras entidades num ambiente de convívio necessário para
combater o isolamento e envelhecimento precoce.
Em 2018 será ainda criada Universidade Sénior de Marvila, num nítido investimento no
futuro e no incremento em novas áreas de ensino e formação. Atualmente a Junta de
Freguesia de Marvila está a preparar toda a documentação para a inscrição na RUTIS
(Associação Rede de Universidades da Terceira Idade).

Para a JFM o atendimento social é mais uma das áreas de grande importância no
apoio à população mais carenciada. Continuam a ser muitos os pedidos de apoio
económico que a população de Marvila dirige à JFM, pelo que o atendimento social
será reforçado e procurando diminuir o tempo de espera na resposta aos pedidos dos
utentes.
No período compreendido entre 26 de outubro e 4 de dezembro foram agendados 53
atendimentos sociais, sendo que 20 não compareceram. Dos 33 que compareceram,
foram pedidos 20 apoios económicos através do Fundo de Emergência Social, tendo
sido finalizados 18 processos para os seguintes fins:
•

7 pagamentos de renda habitacional;

•

8 pagamentos de água, luz e gás,

•

2 para óculos e

•

1 para prótese dentária).

Os restantes atendimentos:
•

1 foi encaminhado para o Banco Alimentar,

•

2 para o apoio jurídico,

•

3 apoios aos processos de candidatura da renda convencionada da CML e

•

1 apoio ao processo de candidatura do RAAML,

•

3 para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,

•

1 sinalização de habitação insalubre,

•

1 pedido de informação sobre processo de compra e venda de imóveis,
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•

1 pedido de apoio para pequenas reparações.

O projeto Intervir em Marvila mantém a sua intervenção nas escolas do 1º ciclo e
jardins de infância na rede pública no âmbito do desenvolvimento de competências
pessoais e sociais. Atualmente a intervenção decorre em 26 turmas. Desde novembro
até à presente data foram já dinamizadas 64 sessões. Estão ainda previstas, até ao
final do 1º período, mais 19 sessões. No total são abrangidos 574 alunos, estando o
projeto a ser desenvolvido em todas as escolas públicas da freguesia.

A Comissão Social de Freguesia de Marvila reuniu no passado dia 17 de novembro,
altura em que o Presidente da JFM reiterou a importância do trabalho desenvolvido
pelas 31 entidades que a constituem e assumiu a Presidência da mesma.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Oriental sediada na
freguesia de Marvila, Bairro do Armador é outra das áreas de intervenção considerada
prioritária que a JFM já reforçou o apoio, através do aumento do fundo de maneio de
350€ para 600€ mensais. Não obstante e dado as dificuldades sentidas por esta
Comissão na gestão processual e na área administrativa, a JFM já deslocou para
aquelas instalações mais um técnico administrativo e um técnico superior,
aumentando a sua representação de 20% para 50% e manteve o jurista a 100%.

Marvila Saúde é também um projeto de continuidade o qual tem como resposta as
áreas de Medicina Geral / Ortopedia e Massagem de Recuperação Terapêutica. Neste
período foram atendidos no serviço de massagem 238 utentes e 72 utentes no serviço
de medicina geral/ortopedia.

Na Educação foram realizadas visitas a todas as escolas do 1º ciclo, seguido de
reunião com os coordenadores das mesmas. Foi possível detetar que as escolas de
Marvila carecem de intervenção e de muitas reparações, uma vez que em grande
parte dos casos o edificado é bastante antigo.
Iremos também elaborar em todas as escolas as Medidas de autoproteção.

Em dezembro o Pai Natal de Marvila irá deslocar-se a todos os estabelecimentos de
ensino do primeiro ciclo do ensino público e privado. Serão contempladas 1515
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crianças do ensino público e 1468 crianças do ensino privado, perfazendo um total de
2983 crianças.
Apresentam-se de seguida os equipamentos de ensino que são parte integrante desta
atividade.
Ensino Público:
•

EB1/JI n.º 195

•

EB1/JI dos Lóios

•

EB1/JI Manuel Teixeira Gomes

•

EB1/JI Luíza Neto Jorge

•

EB1/JI Dr. João dos Santos

•

EB1/JI Professor Agostinho da Silva

•

EB1/JI Bairro do Armador

•

EB1/JI do Condado

Ensino Privado:
•

Centro Social e Paroquial S. Maximiliano Kolbe

•

ATM – Asssociação Tempo de Mudar

•

Nuclisol Jean Piaget – Bairro do Condado

•

Nuclisol Jean Piaget – Bairro do Armador

•

Colégio Valsassina

•

Associação Ester Janz

•

Colégio “Os Argonautas”

•

SCML – PRODAC

•

SCML – CAI Vale Fundão 2

•

SCML – CAI Dr. Domingos Barreiro

•

Colégio Cesário Verde

Na Higiene Urbana foi reforçada a equipa de trabalho com a contratação de um
encarregado geral, um encarregado operacional e uma assistente administrativa.
Existe a necessidade da manutenção do trabalho ao sábado, assim como a realização
de horas extraordinárias durante a semana de trabalho para fazer face às
necessidades de limpeza do espaço público da freguesia. A todos estes trabalhadores
ser-lhes-á pago o subsídio de insalubridade.
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3. Desporto e Cultura

Nova época desportiva, nova edição das Olisipíadas - Os jogos estão de volta, com
a 4ª edição deste programa desportivo municipal, o qual iniciou oficiosamente a 31 de
outubro de 2017 com a reunião da comissão organizadora que teve como objetivos:
apresentar a comissão organizadora para esta edição; Aprovação do regimento e
funcionamento interno; informar sobre o ponto de situação da organização das
Olisipíadas.
No dia 9 de novembro de forma a dar seguimento às diretrizes da comissão
organizadora a UIT Oriental esta reuniu-se para a apresentação da equipa, do
cronograma e documentos gerais referentes à 4ª edição, tendo discutido o
cronograma para este ir de encontro às necessidades dos diferentes intervenientes.
No dia 23 de novembro a Junta de Freguesia de Marvila recebeu a 2ª reunião da UIT
Oriental para dar seguimento ao planeamento e calendarização das fases locais e
fases de escola.
Até ao momento, a JFM já desenvolveu 3 momentos de fase de escola:
1. 17 de novembro – Implementação do Kids Athletics para 160 crianças das
escolas do 1º ciclo da freguesia;
2. 21 de novembro – Atividade das Olisipíadas desenvolvida em aula de Ed.
Física para 40 crianças na Escola 2, 3 de Marvila;
3. 22 de novembro – Implementação do Kids Athletics para 240 crianças do
Agrupamento de Escolas D. Dinis.
Até janeiro de 2018 a JFM pretende desenvolver mais atividades nas escolas da
freguesia de forma a conseguir uma boa prestação na Fase Escola.

No início da época desportiva, os clubes e instituições que desenvolvem atividades
desportivas regulares na freguesia, solicitam reuniões com o Pelouro do Desporto
com o objetivo de organizar as suas épocas desportivas. Nestas reuniões são
solicitados apoios financeiros indiretos, como por exemplo a utilização de instalações
da JFM, ou apoio técnico dos serviços da Junta de Freguesia de Marvila, e apoios
financeiros diretos, através da disponibilização de verbas, para desenvolverem e
concretizar os diferentes objetivos que se propõe no seu Plano Anual de Atividades.

Importa assinalar que o Pelouro do Desporto também reuniu com a Escola
Secundária D. Dinis, nomeadamente com o Curso Profissional de Técnico de Apoio à

Página 8 de 12

Gestão Desportiva com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser
feito entre as duas instituições e assegurando este ano escolar o estágio na JFM a
dois alunos. Entre os responsáveis do Curso e do Pelouro são tidas várias reuniões
para o desenvolvimento conjunto de atividades e programas acordados no ContratoPrograma de Desenvolvimento Desportivo que as duas entidades têm celebrado.

A 17 de novembro realizou-se a 3ª Edição da Corrida D. Dinis Marvila. Atividade
desenvolvida em parceria com a Escola Secundária D. Dinis com a participação de
160 crianças das escolas do 1º ciclo da freguesia.

A 21 de novembro 40 crianças participaram nas várias Atividades Desportivas
desenvolvidas na Escola 2, 3 de Marvila.

A 22 de novembro realizou-se o Corta Mato do Agrupamento de Escolas D. Dinis.
Atividade desenvolvida em parceria com a Escola Secundária D. Dinis onde
participaram 400 crianças do 2º e 3º ciclo e do ensino secundário.

O Pelouro da Cultura reuniu com várias entidades da freguesia, com o objetivo de
reforçar o conhecimento e informação sobre as atividades que cada uma pretende
desenvolver ainda no ano de 2017, mas essencialmente olhando para o futuro e
procurando conhecer os projetos para 2018. Neste trimestre o Pelouro da Cultura
reuniu e prestou apoio técnico à Casa do Concelho de Castro Daire, à ACULMA, à
Associação Cultural Palco Oriental, à Sociedade Musical 3 d’Agosto 1885, Â
Associação Cultural O Fado, ao Clube Lisboa Amigos do Fado e ao Racho Tradicional
de Cinfães.
As reuniões tidas assumem também o apoio ao planeamento das atividades culturais
desenvolvidas em parceria ao abrigo dos protocolos entre as entidades e a JFM.
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4. Segurança, Mobilidade, Economia e Inovação

Iniciou-se um estudo da eficiência energética do edifício sede da JFM e da Piscina
do Vale Fundão, com o objetivo de implementar medidas para os tornar mais
eficientes e amigos do ambiente.
Na Piscina do Vale Fundão foram detetadas diversas anomalias com
necessidade urgente de correção, tendo-se procedido à instalação de alguns
componentes para redução/ eliminação de fugas de água e controle de
pressão.

5. Juventude e Habitação

No âmbito da habitação são diversos os pedidos de apoio que nos chegam para
pequenas reparações e alteração de banheira para poliban devido às dificuldades de
mobilidade da população. Além disso, importa salientar que o Pelouro da Habitação
está a realizar uma estreita articulação com a GEBALIS de forma a encontrar uma
solução conjunta para a resolução destas questões.

6. Património, Comércio e Urbanismo
Foi feita uma avaliação da infraestrutura, estado de conservação e manutenção dos
parques infantis instalados na via pública. Dos 20 parques identificados, 12 deveriam
encerrar temporariamente até haver reparação de alguns dos brinquedos e piso e 8
poderiam manter-se abertos ao público.

Foram atribuídas duas lojas no mercado do Bairro do Condado e estão previstas obras
de melhoria do mercado.

7. Apoios Concedidos
Para que as entidades consigam desenvolver os seus planos de atividades, bem como
conseguirem garantir melhores condições nas suas instalações, solicitam à JFM
apoios financeiros. Garantindo a responsabilidade da autarquia em apoiar o
desenvolvimento e a promoção de atividades culturais, recreativas e desportivas à sua
população, a JFM concedeu diversos apoios financeiros.
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Entidade

Valor

Centro Social e Cultural
de Santa Beatriz

15.000,00 €

Igreja Santo Agosto A
Marvila

17.500,00 €

Associação de
Reformados do Bº do
Condado

7.000,00 €

Associação SocioCultural dos Moradores
do Bº Marquês de
Abrantes

1.000,00 €

Associação de
Moradores do Bº
Condado
Entidade
Associação Desportiva
e Cultural Capoeira
Beija-Flôr
Grupo Intergeracional
Amigos dos Lóios
Associação de
Moradores do Bº do
Vale Fundão
Associação de
Moradores do Bº
Marquês de Abrantes
Associação de
Moradores do Bº da
Prodac Norte
Clube Lisboa Amigos do
Fado
Agrupamento de
Escolas D. Dinis
Clube Recreativo e
Cultural Marvila Jovem
Associação Tempo de
Mudar
Clube Oriental de
Lisboa

Torre Laranja Futsal
Clube

800 €

Valor

Objeto do Contrato
Apoio para melhoramentos
nas instalações sociais e para
atividades com os utentes
Apoio para melhoramentos
nas instalações sociais e para
atividades com os utentes e
de interesse para a freguesia
Apoio para atividades da
associação e para o
desenvolvimento do programa
Canta Marvila.
Apoio para Magusto e apoio à
despesa tido com a instalação
da imagem da Nossa Senhora
dos Remédios
Apoio para Magusto e para
ação de solidariedade em
Pedrogão Grande

Objeto do Contrato
Apoio para Magusto
300 €
300 €

Apoio para Magusto
Apoio para Magusto

300 €
Apoio para Magusto
300 €
Apoio para melhoramento da
5.300,00 € sede social e apoio para
Magusto
Apoio para gala de Fado
1.000,00 €
300,00 €

Apoio para Magusto

200,00 €

Apoio para Festa de Natal

3.000,00 € Desenvolvimento
da
modalidade de Judo
18.500,00 € Apoio ao desenvolvimento das
Modalidades de Andebol,
Futebol e Triatlo, e ao
programa de Marcha e
Corrida.
5.000,00 € Apoio para o melhoramento
da sede que serve de apoio à
atividade desportiva regular.
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Futebol Clube
Recreativo do Rossão

Clube Futebol de
Chelas

20.300,00 € Apoio para o melhoramento
da sede que serve de apoio à
atividade desportiva regular e
apoio para Magusto.
2.500,00 € Apoio para o melhoramento
do recinto desportivo – Campo
de Futebol de Praia

Para além do apoio financeiro atribuído, a JFM também garante apoios não financeiros
através da cedência dos seus equipamentos desportivos como é o caso do Pavilhão
dos Lóios e do Polidesportivo Vale Fundão, a cedência do Salão de Festas do Vale
Fundão, cedência do autocarro da JFM para a diversas deslocações, isenção das
licenças de ocupação de espaço público e de ruído quando estes pretendem realizar
eventos de interesse para a freguesia.
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