
ALVALADE
Junta de Freguesia

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

2021

Linhas de Desenvolvimento Estratégico

O exercício de 2020 caracterizou-se pela resposta à pandemia causada pelo vírus SARS-
CoV-2, reforçando fortemente os meios alceados ao pelouro dos Direitos Sociais, mas
também aos apoios à economia local, em particular com as isenções de taxas relacionadas
com a utilização do espaço publico e com os mercados, respondendo de forma decisiva à
Comunidade de Alvalade. Concomitantemente, e apesar do contexto excecional que
atravessamos, foi assegurada a gestão do quotidiano, seja no âmbito da higiene urbana,
seja na manutenção do espaço público e espaços verdes, mas também na execução
decisiva do Contrato de Delegação de Competências 2019/2021, previsivelmente ficando
até ao final de 2020 toda a verba sob compromisso e alceada a investimento, em todas as
empreitadas globalmente lançadas.

Em 2021, a Junta de Freguesia de Alvalade concluirá a estratégia encetada desde 2017,
continuando a política de melhoria contínua do nível de serviço prestado aos cidadãos, no
conjunto de competências que tem a seu cargo.

No que concerne aos aspetos de gestão corrente da porção da Cidade que constitui o
território da Freguesia, constituem desígnios estratégicos:

l. A melhoria contínua do desempenho no setor da hligiene Urbana, no âmbito do
Sistema de Gestão da Qualidade, renovando a certificação de qualidade no âmbito
da norma ISO 9001:2015;

II. A melhoria contínua no que concerne à manutenção corrente do espaço público e
equipamentos;

III. A requalificação de vias, espaços e equipamentos, designadamente promovendo a
acessibilidade pedonal e as condições de fruição pelo público, bem como o aumento
da oferta de estacionamento, em particular para os residentes, e reforçando a
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arborização do território, sempre antecedidos de processos de auscultação aos
interessados, nomeadamente pela promoção de períodos e reuniões para
apresentação e auscultação pública.

No que concerne aos Direitos Sociais, além da manutenção do apoio à população em geral
no âmbito da pandemia, a Junta de Freguesia de Alvalade continuará a priorizar a difusão
de informação sobre os programas já em funcionamento, no sentido de promover o
incremento de beneficiários abrangidos pêlos mesmos, assim como desenvolvimento de
programas transgeracionais, com especial enfoque na Idade Maior.

Pretende-se, ainda, consolidar a oferta educativa e desportiva, pelo estímulo ao desporto e
à cultura desportiva junto das crianças e jovens locais, nos desafios desportivos e através
do apoio às escolas básicas, jardins de infância, associações, clubes e coletividades da
Freguesia, contribuindo para a promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis, e
fomentando de forma empenhada a democratização da prática desportiva e a acessibilidade
ao desporto.

Para tanto, as Opções do Plano, expressão das atividades mais relevantes da gestão
autárquica, resumem as prioridades próprias do exercício respetivo e centram-se nos
aspetos essenciais do mesmo.

1 .Administração Autárquica:

1.1. Continuar a desmaterializar os processos administrativos da competência da
Junta de Freguesia, permitindo maior conforto a cidadãos e empresas na sua
relação com a Junta.

2. Gestão e Manutenção de Espaços Verdes e Espaço Público:

2.1. Assegurar a manutenção dos Espaços Verdes da Freguesia, procedendo à
melhoria das condições das espécies vegetais neles sitas, bem como executando
tarefas de manutenção qualificada e replantações onde necessário;

2.2. Assegurar a manutenção de espaço público e de equipamentos;
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2.3. Requalificar o largo da Rua Aprígio Mafra, reorganizando o espaço público,
maximizando o número de lugares de estacionamento disponíveis e arborizando o
local;

2.4. Requalificar o Jardim dos Moradores, reabilitando o espaço e os
equipamentos e melhorando as condições de segurança;

2.5. Continuar o processo de requalificação e reordenamento das ruas Silva e
Albuquerque e António Ramalho, nomeadamente os passeios, passadeiras,
maximizando o número de lugares de estacionamento, introduzindo uma nova
estação da Rede Gira (junto do acesso ao Estádio 1° de Maio) e uma nova ecoilha
enterrada, bem como um melhor acesso pedonal ao Estádio 1° de Maio e

reforçando a arborização na rua Silva e Albuquerque;

2.6. Concluir o corredor verde da Quinta dos Barras, ligando a Avenida dos
Combatentes à 2a Circular, ligando o território, requalificando o espaço público,
valorizando os espaços verdes expetantes, nomeadamente com a criação de um
novo parque canino, um parque de jogos e brincadeiras para as crianças e um
parque de fitness, assegurando as necessárias condições para a mobilidade suave;

2.7. Continuara dar cumprimento à delegação de competências contratadas com
o Município, no que concerne à manutenção e requalificação do Parque José
Gomes Ferreira e da Quinta do Narigão;

2.8. Concluir o projeto do Jardim da Azinhaga das Teresinhas, no âmbito do
contrato de delegação de competências, que ganhou financiamento no âmbito do
Orçamento Participativo da CML de 2019;

2.9. Plantar pelo menos 160 novas árvores e proceder à replantação das árvores
em falta;

2.10. Continuar a implementação de estratégias biológicas e naturais de combate
às pragas que afetam o arvoredo da Freguesia;

2.11. Continuar a execução do Plano de Requalificação dos Parques Infantis da
Freguesia Alvalade;

2.12.1mplementar um skate park, na modalidade de street, instalando
equipamento na zona de estadia da Rua D. Pedro Cristo, junto à EB 2+3 Almirante

Gago Coutinho;

2.13. Continuar a requalificação dos logradouros do Bairro das Caixas,
nomeadamente na envolvente à EB Santo António, seja na Rua João Lúcio e na
António Pusich;
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2.14. Continuar as ações de reorganização do espaço público, no sentido de
maximizar a oferta de estacionamento de automóveis, motociclos e bicicletas e
melhorar as condições para a mobilidade pedonal, prevendo-se a formalização de,
pelo menos, 220 novos lugares de estacionamento para automóveis, de 30 novos
lugares para motociclos e 7 bolsas para bicicletas, bem como o rebaixamento de
pelo menos 20 passeios junto de passadeiras, garantindo os necessários
corredores pedonais;

2.15. Proceder à reabilitação dos Campos de Jogos da Teixeira de Pascoais, da
Avenida Estados Unidos da América, do logradouro da Rua Alberto de Oliveira e
da bancada do Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito;

2.16. Proceder à reabilitação da casa de função situada na EB São João de Brito
com vista à utilização daquele espaço pela escola para os fins considerados
adequados;

2.17. Acompanhar a expansão da rede ciclável da Cidade, que para além das
intervenções da CML, prever a introdução em alguns dos projetos desenvolvidos
no âmbito do Contrato de Delegação de Competências, tais como nas intervenções
da Rua Silva e Albuquerque, Rua Guilhermina Suggia e da Rua Gama Barros/Rua
Coronel Bento Roma, estas duas ultimas no âmbito de reforço do CDC 2019/2021
a negociar com a CML (sujeito a aprovação em Assembleia de Freguesia);

2.18. Junto da Câmara, pugnar pela requalificação das ciclovias degradadas,
reposição e colocação de sinalização vertical adequada, garantindo a segurança
dos ciclistas, peões e automobilistas;

2.19. Pugnar pela ativação das estações da GIRA na Cidade Universitária e a
introdução das 3 previstas no alinhamento da Avenida de Roma, e reforço da rede
no restante território;

2.20. Continuar a implementação da rede de Parques Caninos, nomeadamente na
Quinta dos Barras que juntará, ao existente no Jardim do Campo Grande e ao
recentemente concluído na Avenida Estados Unidos da América (números 27 ao
35) e futuramente no Parque José Gomes Ferreira;

2.21. Junto da Câmara Municipal de Lisboa, continuar a pugnar pela instalação de
radares de controlo de velocidade na Avenida Estados Unidos, associados aos
semáforos das passadeiras a meio de ambos os troços desta avenida;
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2.22. Junto da Câmara Municipal de Lisboa, continuar a pugnar pelo ordenamento
do estacionamento na Avenida Gago Coutinho e pela requalificação dos
pavimentos pedonais, devolvendo condições adequadas à mobilidade pedonal;

2.23. Junto da Câmara Municipal de Lisboa, continuar a pugnar a Junta de
Freguesia reforça o facto de que continuará a pugnar por uma solução que passe
pela construção de um parque de estacionamento subterrâneo, que sirva a Avenida
da Igreja (nascente) e zona envolvente esta zona, mitigando as necessidades dos

moradores, dos comerciantes e dos visitantes, tal como está já previsto no plano
de investimentos da EM EL;

2.24. Junto da Câmara Municipal de Lisboa, continuar a pugnar pelo reforço da
oferta da Carris e pela introdução da Carreira de Bairro;

2.25. Manter a aproximação às Instituições de Ensino Superior para uma gestão
mais equilibrada do território da Cidade Universitária;

2.26. Pugnar junto da CML pela resolução urbanística e patrimonial da Vila
Afifense e do Bairro da Boa Esperança;

2.27. Acompanhar a requalificação do espaço público, arruamentos, rede de
esgotos, iluminação pública, estacionamento e a introdução de espaços verdes e
de espaços de estadia do Bairro de São João de Brito.

3. Higiene Urbana:

3.1. Renovar a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade no âmbito da
norma ISO 9001:2015;

3.2. Adquirir uma viatura elétrica ligeira, para permitir desdobrar a fiscalização
dos Encarregados no território da Freguesia;

3.3. Proceder à instalação de uma central solar térmica para aquecimento de
águas quentes no Posto das Murtas;

3.4. Complementar o processo de deservagem mecânica com meios alternativos
ao glifosato, de origem biológica.

4. Economia e Inovação:

4.1. Definir, conjuntamente com a Câmara Municipal, as opções relativas à 3.a
fase da requalificação do Mercado de Alvalade;

a
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4.2. Continuar a dinamizar o Mercado Jardim, na sequência da intervenção no
espaço público e espaços verdes que decorrerá no Bairro das Estacas, através do
estabelecimento de programação com dias especializados em determinada oferta:
mercado biológico, mercado de velharias, mercado de arte, envolvendo sempre os
comerciantes dos lugares fixos;

4.3. Promover a 5.a edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade;
4.4. Promover a 7.a edição do Mercado de Natal;

4.5. Implementar uma App tendente à promoção do Comércio Local;
4.6. Proceder à instalação de uma central fotovoltaica para produção de
eletricidade no Mercado de Atvalade.

5. Direitos Sociais:

5.1. Continuar o desenvolvimento da Comissão Social de Freguesia,
aprofundando o funcionamento dos seus grupos de trabalho temáticos e
promovendo uma relação próxima, regular e permanente entre as instituições da
freguesia, envolvendo os vários pelouros nos grupos temáticos correspondentes;

5.2. Continuar a assegurar o Atendimento Social de Proximidade, com
acompanhamento no terreno, efetivo e permanente, aos residentes,
nomeadamente reforçando a ação, quer do Fundo de Emergência Social, quer do
Fundo Social de Freguesia;

5.3. Manter e reforçar o programa de pequenas reparações e obras nas
habitações de pessoas em situação de carência económica ou funcional, no âmbito
o Programa Casa Aberta (CDC CML);

5.4. Alargar o âmbito das ações de literacia financeira ao domínio da literária
fiscal (e-fatura) e digital;

5.5. Continuar e aprofundar a Feira de Emprego, na prossecução de políticas
ativas de fomento de emprego junto das populações com maiores dificuldades,
garantindo uma criteriosa seleção das empresas presentes;

5.6. Sedimentar as respostas no âmbito do combate às fragilidades sociais
provocadas pelo COVID-19, seja com a atribuição dos Apoio Sociais dos Fundos
de Emergência e do Fundo Social de Freguesia, seja continuando a articular as
respostas com as entidades da comunidade.
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6. Desporto, Educação e Juventude:

6.1. Consolidar, desenvolver o Projeto Desporto Júnior dirigido a todas as
escolas do 1° ciclo da rede pública situadas no território de Alvalade, de forma
gratuita, promovendo a prática desportiva como forma de desenvolvimento físico-

motor, e de promoção da saúde, da integração e socialização das crianças dentro
do meio escolar;

6.2. Alargar a oferta do Projeto Desporto Junior e Oficinas para crianças e jovens,
de acesso gratuito, aumentado o número de vagas e modalidades, fora do espaço
escolar, preferencialmente exterior;

6.3. Desenvolver o Projeto Educação Artística dirigido a crianças e jovens, que
visa garantir um conjunto de atividades, de forma gratuita, dentro e fora do âmbito
escolar;

6.4. Promover atividades destinadas à educação pré-escolar, com vista ao
enriquecimento e diversidade da oferta dos jardins de infância da rede pública da
Freguesia, nomeadamente no domínio da expressão físico motora e da expressão
artística;

6.5. Promover atividades destinadas ao 1° ciclo do ensino básico da rede pública
da Freguesia, de âmbito curricular em co-docência, ou em horário de intervalo com

a promoção de diversas modalidades desportivas;

6.6. Organizar, participar e apoiar momentos desportivos e culturais de convívio
destinados às crianças e jovens que promovam a competição e exibição saudáveis,
com provas e torneios de diversas modalidades, ou apresentações de peças e
concertos;

6.7. Colaborar e promover atividades nas escolas do ensino básico e jardins de
infância da rede pública da Freguesia, nomeadamente a celebração de ocasiões
de particular importância como o Dia Mundial da Criança, o 25 de Abril, o Natal, o
Dia do Agrupamento ou da Escola;

6.8. Continuar a apoiar as atividades pedagógicas das escolas, e colaborar, se
solicitado com os seus projetos curriculares;

6.9. Prosseguir com o desenvolvimento do Programa de Férias Desportivas
"Mexe-te com Alvalade";

6.10. Dar continuidade ao projeto Desporto 18+ e que oferece um conjunto de
modalidades desportivas a adultos, que visam sobretudo a manutenção físico-
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motora, de forma gratuita, em diversos espaços da freguesia, procurando contribuir
para o desenvolvimento da sua saúde e do seu bem-estar físico;

6.11. Junto da Câmara, continuar a pugnar pela conclusão das obras de
requalificação da EB Teixeira de Pascoais, bem como pela implementação de mais
e melhores medidas mitigadoras das consequências do processo de execução das
obras, uma vez que a escola continuará a ser utilizada como tal.

6.12. Pugnar junto da Câmara pelo avanço da obra de requalificação prevista para
a EB de Santo António, bem como para a mitigação dos efeitos provocados pelo
seu decurso, nomeadamente pela adequação das diferentes fases de obra e dos
espaços condicionados, assim como pela implementação com qualidade da escola
de substituição;

6.13. Pugnar junto da Câmara Municipal pela requalificação das escolas EB2+3
Gago Coutinho e Eugênio dos Santos, ambas com situações graves de
deterioração do edificado, e que recentemente passaram para a competência da
Câmara.

7.0ultura e Comunicação:

7.1. Continuar o programa de animação da Biblioteca Manoel Chaves Caminha,
desenvolvendo a programação neste equipamento, nomeadamente com a
programa "Encontros com Escritores" e a dinamização do Grupo de Leitores;

7.2. Aprofundar o trabalho e relação com a Tl - Transparência e Integridade,
Associação Cívica no âmbito do protocolo em vigor e do funcionamento do Centro
de Documentação e Informação sobre Transparência, Boa Governação e
Democracia, na Biblioteca Manoel Chaves Caminha;

7.3. Espaço Briosos Alvalade: reforçar as múltiplas atividades e iniciativas do
programa de envelhecimento ativo e saudável, alargando o modelo e fazendo do
envelhecimento uma mais-valia para a Freguesia e para a comunidade em geral,
no Centra Cívico Edmundo Pedro;

7.4. Continuar a promoção do programa Alvalade em Férias, mantendo a sua
gratuitidade;

7.5. Promover a 5.a edição da Alvalade Capital da Leitura;

7.6. Promover a 5.a edição do Festival de Verão;

7.7. Promover a 6.a edição do Arraial de Santo António em Alvalade.
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8. Coletividades

8.1. Reforçar a capacidade de ação das coletividades da freguesia de modo a
consolidarem as suas respostas no território e serem elos de fortalecimento do
sentimento de pertença ao bairro;

8.2. Promover a ligação ao Associativismo Académica, como forma de ligação
central a uma população indelevelmente ligada ao território de Alvalade.

Órgão Executivo
Em 02/11 / 2020

Órgão Deliberativo
Em 13/11/2020
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