Plano de Actividades e Orçamento para o Ano 2011

As actividades desenvolvidas na Freguesia do Beato orientam-se para
um objectivo principal que se prende com o desenvolvimento de
projectos, programas e acções que permitam o progresso, o
desenvolvimento e o bem-estar dos seus habitantes.

Em conformidade com a alínea a), do nº2 do artigo 17, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na
nova redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresentamos à Assembleia
de Freguesia, em cumprimento do estabelecido na alínea a), do nº 2 do artigo 34º, da
mencionada disposição legal, os documentos provisionais para o ano 2011.
Estes documentos visam o cumprimento integral da Lei, assim como o elencar dos projectos
que consideramos fundamentais para o crescimento sustentado desta freguesia.
Ao elaborarmos, o Plano de Actividades e o Plano Plurianual de Investimento, constatamos
que a política de rigor implementada no passado, permite-nos concretizar, não obstante
constrangimentos, os compromissos apresentados aos fregueses do Beato.
Apesar dos desafios com que nos deparámos, conseguimos realizar um vasto trabalho, ainda
que com um orçamento reduzido, face a uma Junta dinâmica e proactiva. Este trabalho só é
exequível com contenção de custos e com uma capacidade permanente de fazer mais e
melhor com pouco e motivação para trabalhar para a população Beatense.
Possuímos um plano com visão estratégica, catalisadora de acção e resultados para o próximo
ano e continuidade do mandato.
O projectado para 2011 será realizado em cooperação entre a Junta de Freguesia e outras
instituições, na medida em que o trabalho conjunto e participado traduz um resultado
próspero e mais eficaz. Até porque, face à crise económica que atravessamos, verifica-se
necessário um maior apoio social, face à redução de receitas da Junta de Freguesia, o que vai
constituir mais do que um entrave, um desafio que proponho que todos possamos abraçar.
Propomo-nos dar continuidade ao trabalho iniciado no mandato anterior e continuado no
presente quadriénio, para o qual fomos eleitos.

A MISSÃO deste Executivo visa claramente apostar em sectores que contribuam para uma
melhor qualidade de vida e progresso, tendo em vista uma sociedade mais equitativa e
solidária, respondendo às reais necessidades das pessoas. Entendemos que como Serviço
Público devemos prestar um serviço de excelência a quem nos procura. Queremos participar
activamente neste desafio, porque entendemos que ao adoptarmos este modelo de gestão,
estamos a definir as nossas linhas estratégicas e será fácil de perceber qual a nossa actuação
face a todos os acontecimentos que possamos viver no ano vindouro.
Temos presente que é possível concretizar este plano com o forte apoio e cooperação de
todos os que querem o melhor para a Freguesia do Beato, que é de todos NÓS!
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ACÇÃO SOCIAL

Passeio para a Melhor Idade
Daremos continuidade a esta iniciativa, a qual proporciona um dia de franco convívio à
população. Não está ainda definido o local a visitar em 2011, mas manterá as condições para
recepção de um tão grande número de pessoas. A idade mínima para participar nesta acção
continuará a ser os 55 anos e só poderão participar os recenseados na freguesia, à
semelhança das outras actividades gratuitas oferecidas à população por este Executivo.
Turismo para Todos
Actividade que terá continuação no próximo ano, estando em estudo os locais para realização
que poderão ser fora de Portugal, de acordo com vários pedidos que nos têm chegado.
Os principais objectivos desta iniciativa é estimular a interacção social, enquanto factor de
combate à solidão e dar a possibilidade de pessoas que gostam de viajar e têm possibilidades
financeiras de o fazer, viajarem acompanhadas de pessoas conhecidas e pelas quais têm
confiança na qualidade da viagem.
Continuaremos a dar prioridade aos residentes na freguesia, só sendo consideradas as
inscrições de pessoas não residentes, caso o número de participantes da freguesia, não atinja
o limite estipulado.
Acção Praia Campo para a infância
Continuará a decorrer no mês de Julho, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa
(adiante CML), de acordo com o definido no Protocolo de Descentralização de Competências
entre a CML e esta Junta de Freguesia. Projectamos conseguir a atribuição de um autocarro
para o Turno A (1ª quinzena do mês) e dois para o Turno B (2ª quinzena). As crianças terão
almoço e lanche gratuitos, sendo acompanhadas por monitores num rácio nunca superior a 6
crianças por monitor.
Acção “Todos à Praia” para a população adulta da freguesia
Iremos manter esta iniciativa, que decorrerá como é hábito no mês de Agosto. Durante duas
semanas iremos proporcionar à população da freguesia, idas à praia durante o período da
manhã para que possam usufruir dos benefícios das praias da Costa de Caparica.
Esta actividade permite que as pessoas, especialmente aquelas que tenham dificuldades
motoras, se desloquem confortavelmente, evitando deste modo filas de trânsito e longas
esperas por transporte, que desmotivam as idas à praia. Os participantes terão ainda o
acompanhamento de monitores da Junta de Freguesia.
Os participantes irão suportar parte dos custos e a Autarquia o restante, sendo que, cada
pessoa pagará € 35,00 para participar nesta acção.
Acção Praia Campo Sénior
Vamos continuar a desenvolver esta iniciativa, que decorre no mês de Setembro, através do
Protocolo de Descentralização de Competências entre a CML e a Junta.
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Esta acção tem duração limitada, na qual as pessoas ocupam as manhãs na praia e de tarde
terão actividades diversas, com o intuito de fomentar o convívio, a sensibilização ambiental,
cultural e o espírito de cidadania. Os participantes têm almoço e lanche incluídos na acção.
Datas Comemorativas
Na planificação de actividades e eventos do pelouro, iremos comemorar o Dia Internacional
da Mulher, Dia Mundial da Criança, Dia do Idoso e Natal, com actividades abertas à população
de forma a uma melhor percepção das datas e possibilidade de comunhão dos valores
associados às mesmas.
Festa do Magusto
Atendendo ao êxito desta iniciativa, em 2011 iremos voltar a realizar a “Festa do Magusto”,
nos moldes que tem vindo a ser realizada.
Acompanhamento e encaminhamento, de assuntos relacionados com pessoas idosas a
necessitar de apoio domiciliário, entre outros
Continuaremos a manter a prática da política de apoio social de proximidade, com especial
ênfase no aspecto social de apoio a idosos e pessoas carenciadas, encaminhando para as
organizações com as competências específicas e legais para os casos que nos são
apresentados. Manteremos relações estreitas com as instituições que estão ao serviço da
população idosa da Freguesia na dinamização e organização de várias iniciativas.
Almoço/Convívio de Natal para as actividades regulares da Junta
Vamos dar continuidade a esta iniciativa, que promove o convívio entre os praticantes de
ginástica moderada. Este almoço realiza-se em Dezembro e tem o apoio da Autarquia, num
trabalho conjunto com o Pelouro do Desporto.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Centro de Encontro de actividades
Pensado como um centro Business 2 Business, este centro de Encontro de Actividades
económicas está em fase de arranque depois de concluído o levantamento sobre as
actividades económicas do Beato. O resultado final foi um directório de ofertas, aberto a
todos os agentes económicos, com vista à protecção do comércio local.
Este directório tem existência física e brevemente electrónica. Se patrocinado,
posteriormente existe a possibilidade de ser distribuído pelos vários agentes. Na sequência do
arranque desta iniciativa em 2010 com a realização deste trabalho, iremos coloca-lo em
prática e rentabiliza-lo para dinamizar actividades e procurar sinergias.
Pontos de emprego – Vedior, Select, etc.
As empresas de trabalho temporário e de recursos humanos procuram, cada vez mais, abrir
pontos de recrutamento locais, para combater a frustração na procura de emprego. A
Autarquia procura promover a fixação destes pontos de emprego, sem qualquer custo para a
Junta, uma vez que estas empresas têm interesse na proliferação de pontos de atendimento
para o desenvolvimento do seu trabalho. Até porque, as entidades promotoras realizam um
levantamento local das necessidades de emprego para, posteriormente, os agenciarem. Na
sequência do exposto, permite-se a criação de emprego local.
Comércio Local – Continuação da promoção do comércio local com campanhas de
sensibilização para que os moradores da freguesia façam compras no comércio de bairro. Para
isso, verificar-se-ão campanhas de marketing dirigidas a diferentes público-alvos, através do
boletim e de flyers. Ao mesmo tempo, as campanhas de distribuição de sacos de plástico
biodegradáveis por este comércio, contribui para apoio ao mesmo e para a referida
sensibilização.
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CULTURA
Vamos realizar a III Gala do Beato, promovendo artistas da freguesia, num espectáculo aberto
à população e comerciantes locais. Em 2011, será em Maio e de novo no Convento do Beato.
A sala do convento será cedida gratuitamente pela Cerealis para além de outros apoios
logísticos que esta empresa da freguesia disponibilizará na organização da Gala.
Ateliers: Conjunto de sessões de 1h30, levadas a cabo nas diversas instituições, espaços de
Junta e Escolas, enquadradas no desenvolvimento pessoal de conhecimentos variados sobre o
desenvolvimento artístico, da vida prática e da gestão social. Já temos a funcionar o atelier de
costura e vamos desenvolver mais.
As nossas oficinas culturais vão continuar a funcionar. Já temos oficinas de guitarra, violinos,
escolinha de ballet e dança. Pela parceria com a Artist a população tem acesso a mais
actividades com descontos para recenseados.
Encontros de Grupos do Beato: Criar redes entre grupos estabelecidos, como bloggers e
músicos, pintores e comerciantes para troca de experiências. Abrir os encontros aos grupos
multiculturais, às etnias e às diferentes crenças, moderando sempre estes grupos para a troca
de conceitos de cidadania.
Vamos continuar com a dinamização de espectáculos culturais nas nossas igrejas, tal como
fizemos no presente ano.
Criação do prémio de escultura de forma que artistas plásticos proponham esculturas para
espaços públicos da freguesia. O primeiro prémio terá de efectuar o seu projecto para ser
implementado num espaço público da freguesia. O prémio rondará os 2500€ e vai permitir
que a freguesia tenha espaços públicos com arte.
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DESPORTO, MOVIMENTO ASSOCIATIVO E JUVENTUDE

Vamos continuar a dinamização dos projectos iniciados no ano transacto, bem como novos
cursos e dinâmicas com o intuito de proporcionar um leque bastante variado de
oportunidades. Para tal, e para ultrapassar alguns obstáculos orçamentais, apostaremos em
parcerias com entidades públicas e privadas.
Os torneios de freguesia terão seguimento, porque a cada ano que passa cresce o número de
participações. Tem sido um sucesso ao nível do Movimento Associativo, dando vida às nossas
colectividades.
No que concerne ao Pelouro da Juventude, mais actividades serão colocadas à disposição dos
fregueses, actividades culturais e desportivas.
Continuaremos a colaborar com a CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em
Perigo) em alguns dos projectos, bem como na sinalização e protecção de crianças e jovens
em risco.
A Ginástica Moderada é uma modalidade que tem merecido grande adesão por parte da
população mais idosa e por conseguinte, vai continuar em 2011.
O Movimento Associativo continuará a ser um elo de ligação privilegiado entre a Junta de
Freguesia e a sua população. Este movimento mantem os apoios através de Protocolos,
globais ou por actividades, escrupulosamente gizados e fiscalizados, mediante apresentação
de facturas periodicamente no que toca à aplicação das verbas transferidas, a fim de maior
transparência e rigor.
O espaço da AMAT (Associação de Moradores do Alto dos Toucinheiros) traz preocupações
acrescidas à Junta de Freguesia pelo estado de abandono e eminente risco de ocupação por
sem-abrigo, que afectaria negativamente a população da zona. Assim, a Junta de Freguesia
procura soluções conjuntamente com a população, que poderão passar pelo uso do espaço
para actividades da Junta e da população do Alto dos Toucinheiros. Informaremos a
Assembleia dos passos que se seguirão nesta matéria.
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EDUCAÇÃO

Obras de remodelação integral da Escola EB2.3 Luís António Verney
Em união de esforços com o actual conselho executivo desta escola, todas as diligências serão
feitas no sentido de passar a obra de remodelação orçada em 7 milhões de euros da Parque
Expo para a Parque Escolar, de forma a possibilitar o arranque das obras em 2011. Neste
âmbito, já convidamos em Outubro passado a Sra. Ministra da Educação para uma visita a
esta escola e na sequência da qual participou numa reunião que juntou escola, a autarquia,
representantes do pais e comunidade local, onde a Sra. Ministra mostrou empenho na
resolução desta questão, que Junta do Beato considera de importante alta para a freguesia.
Continuamos a considerar adequada a junção com a escola EB1 nº138, de forma a criar um
complexo escolar (vulgo Escola Básica Integrada) com as melhores condições para os alunos.
Componente de Apoio à Família (CAF) em Período Lectivo e de Interrupções Lectivas
Será dada continuidade às actividades da C.A.F. nas escolas da Freguesia, com o objectivo de
proporcionar um espaço de segurança e bem-estar, em que se privilegie a brincadeira
espontânea e a livre-escolha. As actividades de animação e de apoio às famílias decorrerão
consoante as necessidades destas.
O planeamento de actividades do ano 2010/2011 será posto em prática, englobando acções
desportivas e actividades no âmbito do Programa Intervir, nomeadamente actividades
intergeracionais, passeios, visitas de estudo e acções que estimulem a melhoria da relação
escola-família. Entre as actividades de passeios e visitas de estudo incluem-se, por exemplo:
Visita ao Jardim Zoológico, visita à Assembleia da República, ao Museu Nacional de História
Natural, ao Espaço a Brincar, ao Centro Cultural de Belém, Planetário, entre outras. Os apoios
para estas visitas serão parciais, devendo o encarregado de educação do aluno subsidiar a
restante parte, excepto nos casos de manifesta e comprovada insuficiência económica da
família.
Férias temáticas
Cada período das férias da C.A.F. deve ser subordinado a um tema que se enquadre no
desenvolvimento cívico das crianças. Se para os mais novos as temáticas podem sair
directamente de alguns ateliês abaixo apresentados, para desenvolver as temáticas da
motricidade fina ou do conhecimento cromático, bem como os valores da sociabilidade, para
8
PLANO DE ACTIVIDADES 2011 – FREGUESIA DO BEATO

os mais crescidos é necessário abrir os temas, dada a diversidade de idades e a maior
exigência nos interesses. Assim, nos períodos de interrupção lectiva serão proporcionadas
experiências enriquecedoras e estimulantes, nomeadamente: Atelier de Expressão Plástica,
Aulas de Expressão Dramática, Atelier de Expressão Corporal e Movimento, Oficina do
Património e Oficina de Jogos Criativos.
Majoração de vagas
A majoração de vagas na C.A.F. é uma promessa do actual executivo e uma necessidade de
algumas escolas. A Junta de Freguesia já este ano aumentou o número de vagas e no próximo
ano temos a possibilidade de aumentar a nossa oferta global em mais 20 vagas. Ao nível de
Jardim de Infância vamos alertar as entidades com competências nesta matéria para que, à
semelhança da escola EB1 nº28 Eng. Duarte Pacheco, a escola EB1 nº 138 também tenha
oferta a esse nível.
Junto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vamos batalhar para a disponibilização de vagas
ao nível de creche, para crianças com idade inferior a 3 anos.
Alfabetização de Adultos
O Beato conta com vasta população com carências de alfabetização e literacia prática.
Algumas comunidades residentes têm, por força da sua endoculturação e hábitos, uma falha
na sua instrução que as afasta do entendimento prático das necessidades diárias. Propõe-se a
continuação das acções permanentes de Alfabetização de Adultos, a fazer em colaboração
com diversas instituições e com o apoio financeiro de entidades terceiras, para os habitantes
interessados em aprender ou sedimentar os seus conhecimentos na língua e código do
português. Assim, uma primeira acção arrancaria já em Fevereiro, e uma segunda em
Setembro de 2010. As acções teriam lugar em espaços cedidos por instituições locais.
Actividades sobre a própria freguesia
A Junta de Freguesia do Beato deve, em coordenação com criadores e professores locais, criar
um pequeno livro de exercícios dedicado ao 1º Ciclo. Em fichas reproduzíveis com custos
reduzidos, estas devem poder acompanhar trabalhos e aula, da C.A.F. ou mesmo de
Enriquecimento Curricular e ter como objectivo fundamental desenvolver o gosto pela vida
local e pelos costumes e património autóctone.
Cápsula do tempo
Uma das actividades propostas em 2010 e que ficou por realizar. Assim, este ano, à
semelhança de algumas obras literárias, a Junta de Freguesia do Beato vai desafiar os alunos
do 4º ano de escolaridade a deixarem a sua visão sobre o futuro numa cápsula metálica que
será enterrada no chão das escolas e, depois, aberta daqui a 25 anos pelos futuros alunos
dessa escola. O conteúdo dessas “visões” deverá ser desenhos e textos sobre o que os
estudantes imaginam que será o Beato no Futuro.
Escola Verde
A Junta de Freguesia do Beato irá promover comportamentos ecológicos dando o exemplo,
através da responsabilidade social, de convidar empresas que queiram demonstrar energias
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renováveis nas escolas, e realizando actividades de sensibilização ambiental (por exemplo:
Peddy-paper, Gincana), permitindo a vivência de uma experiência diferente, educativa e
inovadora. Vamos continuar a apoiar as escolas na manutenção dos seus espaços verdes
cuidados.
Programa Intervir – Programa Municipal de Prevenção das Toxicodependências na Cidade
de Lisboa
O Programa Intervir na Freguesia do Beato, tem como objecto os comportamentos desviantes
e a toxicodependência, já que estes são fenómenos crescentes na sociedade actual.
A prevenção deverá iniciar-se desde cedo, abrangendo a totalidade do meio envolvente da
criança, tendo em conta o seu equilíbrio e prazer. Desta forma privilegiámos a família, a
escola, os professores, e a comunidade enquanto elementos cruciais à intervenção, uma vez
que interagem entre si, no desenvolvimento da resiliência da criança.
Este

projecto

tem

como

objectivo

geral promover

acções

de

prevenção

das

toxicodependências, incluindo o consumo de álcool e tabaco, ou seja promover actividades
dirigidas a grupos que apresentem maior vulnerabilidade, face a situações de risco (prevenção
selectiva), assim como junto da população em geral (prevenção universal).
A intervenção é efectuada em contexto escolar, nas Escolas de 1º Ciclo e no Jardim de
Infância, da Freguesia do Beato, através de actividades lúdico pedagógicas, treino de
competências pessoais e sociais, dinâmicas de grupo, debates e visitas de estudo. Serão
realizadas as seguintes actividades: Prevenção Pré-escolar, Apoio Psicopedagógico, A Nossa
Quinta, Encontros Intergeracionais, Conversas com Pais, Fórum Temático, Divertir em Férias,
Vamos à Descoberta, Acções de Sensibilização para Professores, Educadores de Infância,
Monitores, e Assistentes Operacionais.
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ESPAÇO PÚBLICO
Seguindo a linha de acção, pela qual nos temos vindo a pautar, continuaremos a proceder à
revitalização dos espaços públicos, transformando áreas baldias em espaços agradáveis e
úteis, tanto com novos espaços de passeio e usufruto da população, como com pequenos
parqueamentos enquadrados na paisagem e necessidade do local.
Continuaremos a proceder à colocação de novos equipamentos de mobiliário urbano, de
forma a abrangermos o maior número de locais na freguesia, de acordo com os pedidos da
população e tentando sempre que possível auscultar a opinião dos residentes sobre a
colocação deste equipamento.
Vamos colocar mais tottens para deposição de dejectos caninos, em locais críticos da
freguesia, de forma a criar hábitos na população que tem cães, para recolher e acondicionar
devidamente os dejectos caninos, contribuindo desta forma para um espaço público mais
cuidado.
Encontramo-nos em negociações com a Administração do Porto de Lisboa para cedência
precária dos terrenos na Rua da Manutenção, com vista ao uso para um Parque de
Estacionamento não vigiado, aberto a todos.
Estamos a lançar parcerias com entidades privadas para a execução de obras de remodelação
no espaço público. O primeiro caso é a Alameda do Beato que foi o espaço público perto da
Rua do Grilo foi melhorado com o apoio da Cerealis.
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Envidaremos todos os esforços para que a concretização do projecto elaborado pela Junta de
Freguesia, para a melhoria da Iluminação na Rua Professor Mira Fernandes, com a colocação
de novos candeeiros e em locais optimizados, prevendo-se, num trabalho conjunto com a
CML, durante o ano de 2011. A verba destinada a esta obra está prevista no orçamento da
Câmara para 2011, sendo a única remodelação prevista pela CML e Vereador Sá Fernandes
para o próximo ano.
Junto da CML e EDP iremos empregar esforços para que se proceda à rápida correcção das
avarias detectadas, assim como o aumento da potência instalada, de forma a evitar os cortes
que se têm verificado.
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AMBIENTE
Estaremos atentos e acompanharemos a evolução da qualidade ambiental do Beato,
através da consulta das análises aos índices de poluição e composição do ar.
Daremos continuidade às reuniões de trabalho com a direcção técnica da ETAR de
Chelas, acompanhando de perto os trabalhos levados a cabo, relativamente às novas
formas de controlo ambiental. Nestas reuniões vamos incluir vários residentes, de
forma a sensibilizar a SIMTEJO para as alterações necessárias, bem como para que a
população esteja próxima do trabalho que está a ser desenvolvido.
Sempre que se verifique necessário reuniremos com outras empresas de prestação de
serviços públicos, como é o caso da EPAL.
Vamos pedir à SIMTEJO os relatórios da qualidade do ar na Freguesia, sendo que os
mesmos serão disponibilizados para consulta pelos interessados.
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ESPAÇOS VERDES

Um dos principais problemas na conservação dos espaços verdes no início deste
mandato prendeu-se com o facto da dificuldade de manutenção devido à falta de água
em inúmeros espaços. O ligar à boca-de-incêndio para regar não é a prática mais
correcta, para além de ser ilegal. Vamos continuar a instalar e automatizar sistemas de
rega em espaços verdes da freguesia que não tenham estes sistemas.
Sempre que a situação o justifique e as nossas possibilidades nos permitam,
mandaremos proceder à poda de algumas árvores, que pela dimensão dos seus ramos
criem situações desagradáveis aos moradores. Vamos exercer uma pressão constante
junto dos serviços da CML para que estes executem estas operações.
Continuamos com a manutenção de vários espaços verdes, através de protocolo com
CML. Estamos em conversações com a Gebalis para efectuarmos a manutenção de
todos os espaços verdes da Quinta do Ourives (visto que alguns geridos pela Gebalis
não têm a qualidade de manutenção desejável) e espaço na entrada do Bairro
Municipal da Carlos Botelho.
Iremos manter com as Escolas EB1, Engº. Duarte Pacheco e EB 2,3 Luis António Verney,
protocolo para manutenção dos seus espaços verdes.
Negociaremos com a CML para estabelecer o monograma de intervenção da CML, na
criação de novos espaços, nomeadamente na execução do projecto do DPP/CML de
requalificação dos espaços expectantes do Bairro do Grilo.
Conclusão da instalação do sistema de rega automática da Rua Prof. Mira Fernandes e
Rua Aquiles Machado, alternado sistema de gota-a-gota com boqueiras para sistema
semi-automático.
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HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA

Há décadas que a Freguesia do Beato padece da problemática de insuficiência de
investimento ao nível da reabilitação urbana, patente na quantidade de imóveis
devolutos e em péssimas condições nas nossas ruas.
No ano de 2011 a Junta de Freguesia fará pressão a quem de direito (proprietários e
entidades responsáveis) para que de uma forma sustentada o estado actual se comece
a inverter. Iremos dar resposta célere a todos os problemas que a população nos
apresentar. Podemos não ter ferramentas para resolver de imediato os problemas,
mas accionaremos todos os meios para que os responsáveis actuem rápida e
eficazmente.
A Habitação em condições é essencial para uma boa qualidade de vida.
Acompanhar e forçar o compromisso do Pelouro da Habitação da CML em reparar os
telhados das cooperativas na Rua Carlos Botelho e Rua João Nascimento Costa até à
sua realização.
Continuar a apoiar com materiais de construção civil, para pequenas obras dos
fregueses e em habitação própria, após analisada e aprovada a candidatura.
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HIGIENE URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS

A higiene urbana é um dos maiores problemas, pelo que vamos apostar em
campanhas de sensibilização para a promoção de hábitos de manutenção e
conservação do espaço público, elucidando como se deve actuar: Acondicionamento
devido do lixo, depositando-o nos contentores; Depósito de lixo de mão e beatas nos
respectivos recipientes; Recolha de dejectos caninos; Separação de resíduos para
reciclagem, colocando-os correctamente no ecoponto.
Manter-nos-emos atentos ao trabalho da CML para práticas mais eficazes no que
respeita à limpeza das ruas da freguesia e despejo de ecopontos.
Procurando minimizar os problemas sentidos na freguesia ao nível da higiene urbana,
vamos adjudicar serviços para remoção de ervas e mato rasteiro, sendo este serviço,
um complemento no apoio à limpeza urbana.
Vai passar a circular na freguesia, 2 vezes por semana, o veículo de recolha de dejectos
caninos designado por Motocão. Para o efeito, as Juntas de Freguesia do Beato, S. João
e Alto do Pina, assinaram com a Câmara Municipal de Lisboa, um protocolo de
delegação de competências.
Em parceria com entidades e organizações da Freguesia, prosseguiremos as
campanhas de Sensibilização e Educação Ambiental, de forma que a população
adquira hábitos de utilização correcta de ecopontos, dejectos caninos, o uso de
equipamentos colectivos, limpeza das nossas ruas, reciclagem, etc.
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INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Task manager: Conclusão da implementação do software no sistema informático da
Autarquia para que os vogais e responsáveis de projecto utilizem um software comum
de gestão. Isto permite compreender o calendário de actividades, as iniciativas que
estão a decorrer, os recursos alocados bem como os meios humanos envolvidos. Para
além disso, toda a correspondência é digitada e os despachos são feitos no referido
software o que permite uma poupança de recursos, uma forma optimizada de controlo
dos prazos de resposta, de pendentes e maior segurança no arquivamento de toda a
correspondência recebida.
Iremos manter o Boletim “O Beato”, aumentando a capacidade de comunicar as
nossas iniciativas com flyers específicos e de acordo com o público-alvo.
Desenvolveremos novas formas de manter a população informada de todas as
actividades em curso e outros assuntos de interesse para a população da Freguesia.
Manutenção do nosso portal de internet e uso cada vez mais corrente de novas
ferramentas de informação, como facebook para chegar a todos os estratos da
população.
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ORGANIZAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A Junta de Freguesia do Beato continuará a trabalhar próxima e para a população.
Neste sentido, vamos manter um diálogo descentralizado e de proximidade com o
intuito de cobrir diferentes pontos de intervenção e ouvir os habitantes, conseguindo
através dos nossos Gabinetes de apoio a diferentes áreas como: o comércio local,
habitação, desporto e associativismo, cultura e educação, higiene urbana, questões
sociais, emissão de atestados na hora e documentos diversos, para os quais a Junta
possui competência.
Asseguramos a ponte entre a população e as áreas de intervenção da Câmara.
A Junta possui ainda um horário de atendimento flexível e alargado. Para além dos
serviços disponibilizados na sede da Junta, iremos ter em 2011, em pleno
funcionamento o Pólo de Atendimento da Picheleira, no mercado da Picheleira, para
servir preferencialmente a população desta zona.
Cientes da precariedade e instabilidade de empregos que também assola a nossa
Freguesia, a Junta encontra-se a promover oportunidades, num trabalho conjunto com
o IEFP e Centro de Emprego da área, tais como o CEI (Contrato Emprego-Inserção) para
realização de actividades socialmente úteis que satisfaçam necessidades locais por
desempregados. Visamos promover a empregabilidade dos desempregados,
melhorando as suas competências socioprofissionais e nível de vida, através da
manutenção do contacto com outros trabalhadores e actividades, evitando o risco do
seu isolamento, desmotivação e marginalização. Neste momento, temos pessoal para
pequenas intervenções ao nível de pintura e madeiras o que permite realizar
intervenções com menores custos para a Junta.

Espaço Saúde
Após três anos de exercício, com muito êxito ao serviço da população, vamos
continuar a encontrar novas especialidades para melhor servir a população, a preços
menores do que os praticados no mercado.
As análises clínicas permitiram encontrar outro público-alvo que ao terem
conhecimento deste espaço, utilizam outras especialidades.
Registou-se em 2010, um equilíbrio entre despesas e receitas que queremos estabilizar
em 2011, para depois podermos baixar preços.
Sendo um compromisso deste Executivo com a nossa população, vamos continuar a
suportar o serviço de enfermagem que é gratuito para a população recenseada na
freguesia.
Vamos promover rastreios gratuitos para sensibilizar os residentes para doenças e
cuidados ambulatórios que deverão ter no seu dia-a-dia.
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PROTECÇÃO CIVIL
Daremos continuidade ao “Projecto de Planeamento Local de Emergência” iniciado em
2010, em colaboração com o serviço de Protecção Civil.
O Planeamento Local de Emergência pretende dotar as freguesias de:
 Planos de Emergência (define a organização da resposta em situação de
acidente grave ou catástrofe a desenvolver pela Junta de Freguesia)
 Centros de Operações de Emergência (direcção e coordenação das acções de
protecção civil na ocorrência de acidente grave ou catástrofe)
 Voluntariado de Protecção Civil (formação de pessoas da freguesia para
apoiar as acções de Protecção Civil em situações de emergência)
 Informação à população (saber agir em situação de acidente grave ou
catástrofe)
Iremos proceder à constituição do COE (Centro Operacional de Emergência) da
freguesia.
O COE constitui-se como a estrutura de direcção e coordenação operacional das
acções de protecção civil no âmbito da freguesia, aquando de acidentes graves e
catástrofes.
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REDE VIÁRIA E TRÂNSITO

As áreas da responsabilidade e intervenção directa da CML terão que ser executadas
de forma a minorar os impactos negativos para a população.
De acordo com o Protocolo de delegação de competências estabelecido entre a CML e
esta Autarquia será da competência desta a manutenção e colocação da sinalização
vertical e a manutenção/pintura das passagens de peões na freguesia e outra
sinalização horizontal.
De momento estamos em vias de resolução de um pedido para o porta-a-porta entre a
Picheleira e o Beato, deixando desta forma de estar dividida, ligando também zonas da
freguesia, sem oferta de transportes públicos da CARRIS ao Centro de Saúde da área.
Daremos continuidade ao reencaminhamento para a Polícia Municipal dos pedidos de
remoção de viaturas abandonadas que têm vindo a ser identificadas na freguesia.
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