
-— SESSÃO ORDINÀmA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE -———
-.„.....-...————..-.--... ATA NÚMERO QUINZE —————————————
-.--.„.-—..-————.--..—.„ (Mandato 2017-2021) ——————————————
—— Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte reuniu, em sistema de
videoconferência e de acordo com a Lei número l-A/2020 de dezanove de março de
2020, a Assembleia de Freguesia de Alvalade, sob a presidência do seu Presidente
efetivo, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré, coadjuvado por Joana Vanessa Henriques
Medeiro, Segunda Secretária. ————————————————————————
—— Assinaram a "Lista de Presenças", para além dos mencionados, os seguintes
Membros: ———————————————————————————————
—— Do Partido Socialista (PS): - Rosa Maria Gomes Lourenço, António Diogo
Carvalho Gongo de Carvalheda, Rita Alexandra Delgado Branco dos Santos Teixeira,
Mário Rui Peixoto dos Reis Costa, Ana Luísa Flores de Moura e Regedor e Vitor Jorge
Oliveira Martins. —————————————————————————————
—— Do Partido Social-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, José Luís Rezende Moreira da Silva, Alexandre Fernando Martins Reboredo
Seara e Maria Regina da Costa Moreira Lagoa de Araújo Santos. —————————
.-— DO Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP): Francisco Maria
Rosa Fialho Camacho, Ana Rita Gagean de Sousa Guerra Costenla, Teresa Alexandra
Campos Aguiar Gameiro e Filipe Bento Damasceno Monteiro Moreno.———————
—— Da Coligação Democrática Unitária (CDU): - Ana Cristina Nunes Gouveia e
Aquino José Mário de Noronha. ———————————————————————
—— Do Bloco de Esquerda (BE): Daniel José Martins Carapau. —————————
—— Faltaram à reunião os seguintes Membros: ————————————————
—— Igor Boal Roçadas, que justificou a sua ausência e foi substituído por Ana Regedor;
—— André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Vitor Oliveira Martins; ——————————————————————————
—— António Manuel Pimenta Proa, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Maria Regina Santos;———————————————————————————
—— Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Teresa Carneiro; ———————————————————————
—— José Lima Andrade dos Santos Correia, que justificou a sua ausência e foi
substituído por Filipe Moreno; ———————————————————————
—— Afonso Maria da Silva Moreira, que justificou a sua ausência e foi substituído por
Daniel Carapau. —————————————————————————————
—— As vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quorum, o
Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ——————————
—— Disse que esperava estarem todos bem. Era mais uma Assembleia de Freguesia
nesse formato e desejava em breve poderem assumir o formato normal, presencial, o
formato da democracia viva. ————————————————————————
...-.-...„..—.--... PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ————————
—— Freguês João Silva enviou previamente a seguinte questão por escrito:—————
"——Boatarde——————————————————————————————
—— Gostaria de saber se vão fazer algum tipo de restauração/requalificação por baixo
do prédio 125 daAv.EUA. Nós somos moradores do n° 125. ———————————
—— Muito obrigado desde j á pela informação. —————————————————
—— Cumprimentos, João Franco Silva. ————————————————————
—— Freguesa Carmen Rodrigues enviou previamente a seguinte questão por escrito: -
"—— Boatarde—————————————————————————————
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—— Venho agradecer à Junta de Freguesia de Alvalade ter avançado com o programa
do Alvalade em férias apesar das circunstâncias. Para quem não tem onde deixar os
filhos é uma verdadeira ajuda neste período complicado. —————————————
—— Tenho a certeza que irá correr bem. Votos de bom trabalho. —————————
—— Carmen Rodrigues ——————————————————————————
—— Freguesa Maria Isabel Gomes enviou previamente a seguinte questão por escrito:
"—— Anexo foto pela 2" vez, que nos mostra "os restos" de um candeeiro de rua, junto
ao elevador que acede à passagem da linha de comboio que liga a Rua de
Entrecampos. ——————————————————————————————
—— Da última vez respondeu-me que era da responsabilidade da Câmara. —————
—— Tenho a certeza que é capaz de influenciar a Câmara Municipal de Lisboa, antes
que exista um acidente com alguma criança ou adulto. ——————————————
—— Em segundo lugar pergunto:——————————————————————

—— Rua António Ferreira -para quando a pintura de divisão de faixa;———————
—— Junção da Travessa Henrique Cardoso com a Rua Infante D. Pedro -para quando
a colocação de pinos que evitem o estacionamento abusivo dos carros em cima do
passeio;————————————————————————————————
—— Rua Infante D. Pedro, no lado dos lotes, sem saída, - estacionamento só para
residentes também durante o dia; ——————————————————————
—— Não existe verificação por parte de nenhuma entidade a utilização deste espaço
durante a noite, embora esteja considerado. Mantém-se a dificuldade de uma
ambulância se mover aqui. —————————————————————————
—— Os meus respeitosos cumprimentos - Isabel Gomes ————————————— '
—— O Senhor Presidente da Junta, sobre a questão colocada pelo Freguês João Silva,
disse que seriam reparados os pavimentos por baixo dos prédios, uma vez que os
mesmos eram de acesso público. Para além da requalifícação dos pavimentos seriam
requalifícados os espaços verdes envolventes, os pavimentos pedonais. Seriam
plantadas várias árvores, vários arbustos e muitas herbáceas. ———————————
—— Esse projeto tinha sido alvo de discussão pública, um projeto da Junta de Freguesia
de requalificação do corredor verde a ligar o jardim do Campo Grande - Dr. Mário
Soares ao Parque da Montanha. Das reuniões resultaram algumas sugestões e era essa
obra que estava a ser feita. Seriam reparados os pavimentos por baixo dos prédios. ——
—— Agradeceu a referência da Freguesa Carmen Rodrigues. Uma das propostas da
ordem de trabalhos da presente reunião tinha a ver com o programa "Alvalade em
Férias". Havia alterações substanciais para garantir a segurança de todos os
participantes, alterações que fugiam àquilo que era o programa dito tradicional e que
deram muito trabalho. ———————————————————————————
—— As respostas que o programa "Alvalade em Férias" dava aos fregueses eram
essenciais, muito em particular no período que se vivia.—————————————
—— Relativamente à Freguesa Isabel Gomes, que já na anterior Assembleia de
Freguesia tinha endereçado as mesmas questões ou questões muito idênticas, lamentava
que ainda não se tivessem resolvido os problemas da iluminação pública. ——————
—— Enquanto Presidente de Junta tinha capacidade de influenciar parte dos processos
políticos da Câmara Municipal de Lisboa, infelizmente no que dizia respeito ao
departamento de iluminação pública eram absolutamente impossíveis de solucionar. Já
tivera oportunidade de dirigir essa reflexão ao Senhor Presidente da Câmara. -————
—— O problema identificado não era único na Freguesia, não era único na cidade e
demonstrava uma grande dificuldade de trabalho do departamento de iluminação
pública, com problemas que se arrastavam e que eram de difícil resolução.-—————

2

/1

li
t



—— A situação estava assinalada, continuaria a ser endereçada à CML. O mesmo
acontecia por exemplo na Rua Frei Amador Arrais, no Bairro de São Miguel, onde
permanecia demasiado tempo um poste de eletricidade em marmorite caído.—————
—— Em relação à sinalização horizontal, ela seria marcada aquando da execução dos
trabalhos habituais de remarcação de passadeiras e da restante sinalização horizontal.
Normalmente decorria na Freguesia de Alvalade entre os meses de agosto e setembro.—
—— Relativamente aos pilaretes, estava-se a preparar uma intervenção de conjunto em
vários lugares da Freguesia e contava-se que fossem colocados também na Travessa
Henrique Cardoso e na Rua Infante Dom Pedro. Mesmo no Bairro de São Miguel
ponderava-se colocar mais pilaretes, por exemplo na Jorge Ferreira de Vasconcelos. -—
—— Sobre o alargamento das zonas de estacionamento exclusivas a residentes, passar
do período das sete da tarde às nove da manhã para as vinte e quatro horas. Também já
se sinalizou junto da vereação e em breve seria aumentado o número de bolsas para
residentes na Freguesia de Alvalade. Era sua vontade que o lugar identificado passasse a
ser um desses sítios. ———————————————————————————
—— Quanto à falta de fiscalização, não era uma situação nova e decorria por toda a
cidade. A Junta comunicava essa dificuldade que criava problemas aos residentes, tanto
à vereação como ao conselho de administração da EMEL, a necessidade de reforço do
seu quadro de fiscais para poder aumentar o período de fiscalização. Sem o qual não
valia a pena ter bolsas exclusivas de residentes, se depois não houvesse uma fiscalização
que confinnasse serem carros de residentes. ——————————————————
-.—.......-......-.. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que havia uma moção do PCP. ——
—— Membro Ana Gouveia (CDU) apresentou o seguinte documento:———————
———————————————— Moção—————————————————
"——————.-...-..-pe/o reforço de meios e valorização da PSP—————————
—— Tem vindo a ser reportadas várias ocorrências relacionadas com segurança na
freguesia de Alvalade, relatos de furtos e actos de vandalismo, e mesmo uma morte
violenta.—————————————————————————————————
—— A P SP por via da 18" Esquadra do Campo Grande tem vindo a exercer um grande
trabalho de policiamento de proximidade e de combate à insegurança. ———————
—— Contudo não nos podemos esquecer das medidas de sucessivos governos que
levaram ao encerramento de várias esquadras na cidade de Lisboa. A manutenção das
esquadras da PSP nos diferentes bairros e zonas da cidade, assim como um
policiamento de proximidade é fundamental para a segurança estrutural da cidade e
por isso para a segurança de Alvalade. ————————————————————
—— Os problemas relacionados com a insegurança tem incidência de forma
transversal nos vários territórios, devendo existir uma intervenção alargada e planeada
de modo a existir uma resposta global concertada, atendendo às particularidades e
incidências das várias situações, fazendo uso da gestão dos recursos e meios ao dispor
da PSP que devem ser reforçados, seja ao nível da valorização das suas instalações,
dos materiais e equipamentos assim como na valorização profissional dos agentes. ——
—— Por isto, e embora a 18a Esquadra do Campo Grande não tenha sido visada pelo
encerramento, a reorganização do dispositivo na cidade de lisboa e o quadro geral de
fecho de esquadras na cidade, supostamente com o propósito de aumentar o número de
agentes na rua, não se verificou, pelo contrário aquilo que assistimos é a uma redução
dos efectivos da PSP, esquadras encerradas ou a necessitar de valorização das suas
instalações e outras a serem encerradas. ———————————————————
—— Pelo que, a bem da cidade de Lisboa e da Freguesia de Alvalade, o que se exige
não é diminuir o número de esquadras, mas reabrir esquadras encerradas que são
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essenciais. E urgente reforçar os meios humanos, as condições de trabalho e as
remunerações dos efectivos policiais, reforçando assim o policiamento de proximidade.
—— Reiteramos que a 18° Esquadra do Campo Grande tem exercido um excelente
trabalho de policiamento - que muito tem contribuído para a segurança na freguesia,
apesar das suas limitações. Para o reforço deste trabalho, revela-se indispensável
assegurar o reforço das condições da PSP, em particular pelo Governo. ———————
—— Assim, os Eleitos do PCP propõem que a Assembleia de Freguesia de Alvalade,
reunida em sessão ordinária no dia 26 de Junho de 2020, delibere: ————————
—— l. Manifestar a sua preocupação com a política de encerramento de esquadras na
cidade de Lisboa e a redução dos efecticos da PSP que tem efeitos em toda a cidade e
também na nossa Freguesia de Alvalade; ———————————————————
—— 2. Exigir o investimento no reforço de equipamentos, materiais e valorização das
instalações para a prossecução das missões dos agentes da P SP em geral e em
particular na Freguesia de Alvalade, nomeadamente pelo reforço da 18 Esquadra do
Campo Grande; —————————————————————————————
—— 3. Manifestar a necessidade da valorização da carreira dos agentes da PSP e do
trabalho que estes desenvolvem;———————————————————————
—— 4. Remeter a presente moção para: Ministro da Administração Interna, Comando
Metropolitano da PSP, 18 Esquadra do Campo Grande, Assembleia Municipal e
Câmara Municipal e para os vários partidos com representação municipal nestes
órgãos.—————————————————————————————————
-— Lisboa 26 de Junho de 2020——————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que esperava sinceramente ser a
última vez que reuniam nessas condições, por todas as boas razões possíveis e
imaginárias, que estivessem em covidfree e que fosse possível reunir mais do que dez
ou vinte pessoas numa sala, contrariamente à situação ainda existente. ———————
—— A Lei só previa essas situações até ao dia 30 de junho e estava quase a acabar, mas
a situação na Area Metropolitana de Lisboa e nalgumas Freguesias ainda preocupava
bastante. Graças a Deus que não na Freguesia de Alvalade, mas estavam solidários com
Santa Clara e com as outras Freguesias de outros Municípios limítrofes a Lisboa.———
—— Relativamente à moção apresentada, como o PCP bem sabia, tinha sempre alguma
generosidade na apreciação das moções que apresentavam, pela sua valia intrínseca, o
que não era o caso dessa.——————————————————————————
—— Não votaria favoravelmente a moção por vários motivos, o principal dos quais era
aquele que insistia permanentemente na Assembleia de Freguesia. Se estivessem a tratar
da 18a Esquadra estaria completamente a favor da moção, mas como ela própria dizia,
nada disso se passava na 18a Esquadra.————————————————————
—— Era verdade que tinham alguns problemas de insegurança na Freguesia, problemas
que tinham de ser claramente atalhados com reforço de meios na esquadra. A Junta de
Freguesia já tinha pensado nisso, atendendo ao ponto 16 da agenda, embora depois
discutissem o assunto e parecia claramente insuficiente, mas a moção não tinha nada a
ver com a Freguesia e o PCP aproveitou para fazer uma diatribe sobre encerramento de
esquadras. Era algo que já tinha passado e que não tinha nada a ver com a 18a Esquadra
e portanto, como não abrangia a Freguesia, iria votar contra. ———————————
—— Membro Diogo Carvalheda (PS) disse que o PS iria acompanhar essa moção do
PCP. Tinha um entendimento diferente do PSD, que a moção poderia contribuir para
dar uma dinâmica e um mote no sentido de reforçar os meios de segurança na esquadra
de Alvalade. ———————————————————————————————
—— Nesse sentido propunha uma pequena alteração, caso o PCP concordasse, o que
faria até subscrever a própria moção: —————————————————————
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—— No ponto 2 substituir a palavra "exigir" por "manifestar a necessidade de
investimento", continuando como estava; ———————————————————
—— Substituir "para a prossecução" por "adequados à prossecução", continuando como
estava.—————————————————————————————————
—— Esperava que o PCP acolhesse essas propostas porque o PS teria muito gosto em
subscrever a moção. ———————————————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o entendimento do CDS-PP
seria no sentido de acompanhar o teor da moção. Partilhava da preocupação existente
em relação à 18a Esquadra, às condições que deviam estar envoltas aos agentes da PSP.
—— Embora a 18a Esquadra mantivesse funções, a opção por encerramento de outras
esquadras em Freguesias limítrofes de Alvalade tinha também impacto na dinâmica da
18a Esquadra, porque se viam os agentes com necessidade de acorrer a intervenções
numa área mais alargada do que o território da Freguesia de Alvalade. ———————
—— Mesmo que assim não fosse, acompanhava de modo positivo o conteúdo e votaria
favoravelmente a proposta apresentada pelo PCP. ————————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU), respondendo à proposta do PS, disse que estavam
na disposição de rever. ——————————————————————————
—— Membra Diogo Carvalheda (PS) disse que nesse caso o PS iria subscrever a
moção. —————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia assinalou que com as modificações
propostas pelo PS e aceites pelo PCP a moção seria subscrita pelas duas formações
políticas.————————————————————————————————
——Seguidamente, constatando não haver mais intervenções, submeteu à votação a
Moção "Pelo reforço de meios e valorização da PSP" com as alterações assinaladas,
apresentada pela CDU, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por maioria, com 15
votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 3 votos contra (PSD). —————————
....-.--.-..-..—„—. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA  14 —————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,
submeteu à votação a Ata n° 14, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião.————————————
-..-—————..—.— PERÍODO DA ORDEM DO DIA ———————————
—— Ponto l - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta da
Freeuesia de Alvalade, Que incluí as medidas adotadas no âmbito do Plano de
Contingência da Junta de Fresuesia de Alvalade - COVID19, ürevista na alínea e)
do n.° 2 do artiso 9.° da Lei n.0 75/2013 de 12 de setembro; ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que se colocava à disposição dos Membros
da Assembleia de Freguesia para todas as questões que tivessem como pertinentes. No
entanto, à semelhança da Assembleia de Freguesia de abril, fazia um ponto de situação
relativo às medidas adoptadas no âmbito do plano de contingência da Junta de Freguesia
de Alvalade relativamente ao Covid 19.————————————————————
—— Havia vários pontos na ordem de trabalhos com propostas a propósito do Covid 19,
nelas estavam pedidos de aprovação ou ratificações de decisões já tomadas, em
particular na que dizia respeito ao parque de estacionamento do Mercado de Alvalade e
também a que dizia respeito à isenção de taxas de licenciamento para esplanadas, com
exceção do setor bancário e segurador, até ao final do ano. Eram medidas já adoptadas e
pedia-se à Assembleia de Freguesia ratificação. ————————————————
—— Face as medidas que foram apresentadas em abril e para não estar a repetir faria
apenas um ponto de situação relativamente aos dados, em particular dos direitos sociais,
que lhe pareciam os mais relevantes na resposta da Junta de Freguesia de Alvalade ao
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Covid 19. Os demais eram continuação dos que resultaram da Assembleia de Freguesia
de abril, ou aqueles que nos pontos mais à frente se pedia aprovação ou ratificação. ——
—— Desde o início da pandemia até ao dia 25 de junho foram realizados pêlos serviços
dos direitos sociais da Junta de Freguesia de Alvalade 740 atendimentos sociais
telefónicos e presenciais, o que pressupunha encaminhamentos para refeições, cabazes,
pedidos de documentação, articulações com a PSP, articulações com comerciantes,
articulações com serviços de saúde ou demais IPSSs do território ou fora do território.—
—— Foram contactados 3227 idosos no âmbito do projeto "Radar". Esses contactos
foram feitos telefonicamente e presencialmente nas situações a que isso obrigava.
Estavam a falar de um universo total de idosos em situação de isolamento com mais de
65 anos, identificados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que foram
contactados diretamente pela Junta de Freguesia de Alvalade. Nos casos em que os
serviços entenderam ser necessário fazer, algumas pessoas foram contactadas mais do
que uma vez ou mesmo contactadas sistematicamente, sendo que esse era o número
total de idosos e não contemplava as repetições. ————————————————
—— Foram 330 situações de encaminhamento para os comerciantes no âmbito do
projeto de entregas ao domicílio articulado pela Junta de Freguesia de Alvalade, sendo a
instituição que garantia aos fregueses, sobretudo mais velhos, algum sentimento de
segurança. Outros fregueses encaminharam-se diretamente sem a articulação da Junta
de Freguesia, no âmbito da sua autonomia. Era um programa específico para os grupos
de risco e para os idosos.——————————————————————————
-— Conseguiu-se envolver um total de 38 comerciantes entre farmácias, charcutarias,
restauração de bairro, na articulação no âmbito do programa. Houve 33
encaminhamentos para farmácias, 15 encaminhamentos para a PSP, fosse como apoio
ou como sinalização de risco. ————————————————————————
—— Distribuiram-se 16992 refeições a um conjunto de mais de 50 famílias e mais de
110 pessoas. Era o acumulado de refeições, quase 17000 refeições distribuídas desde o
início da pandemia. ————————————————————————————
—— Foram distribuídos 135 cabazes por 30 famílias, num total de 60 pessoas.
Contemplavam um conjunto de produtos alimentares que eram cumulativos às refeições
distribuídas. ———————————————————————————————
—— Criou-se o banco de materiais de proteção, banco de doações que foi à última
Assembleia de Freguesia, sendo distribuídas 446 viseiras pelas demais entidades, PSP e
IPSSs. Foram distribuídas mais de 18000 protetores para profissionais e utentes das
entidades da comissão social de Freguesia de Alvalade, para idosos identificados pelo
programa "Radar" e para utentes de outras instituições de solidariedade social das mais
diversas valias, como o Colégio Claparede ou a Associação Humanidades, entre muitas
outras.—————————————————————————————————
—— Foram distribuídas mais de 2400 máscaras comunitárias para profissionais de
entidades e utentes do atendimento social de proximidade da Freguesia, da Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa ou dos centros sociais e paroquiais. Distribuiram-se kits de
higiene entre os idosos identificados pelo programa "Radar". Apoiou-se um conjunto de
37 entidades, associações que tradicionalmente trabalhavam a área social na Freguesia.
—— Foram instruídos 62 processos no âmbito do FES-Covid, as regras aprovadas na
Câmara e levadas à Assembleia Municipal, sendo que 32 já estavam trabalhados. Havia
uma previsão de verbas já atribuídas que ultrapassava os 30 mil euros só nesse âmbito,
o que significava estarem muito próximos de pedir uma segunda tranche à Câmara
Municipal de Lisboa como reforço para poderem continuar a atribuir as verbas. -———
—— Estavam 25 processos a aguardar documentação para avaliação socioeconómica. Se
seguissem ficaria preenchido o montante total da primeira tranche e daí a necessidade
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de pedir quanto antes uma segunda tranche à Câmara. Foram atribuídos dois pedidos no
âmbito do fundo de emergência social da Câmara não Covid, em pouco menos de 500
euros. Estavam 39 processos FES-Covid em avaliação, cinco processos do fundo social
de Freguesia, complementar ao FÉS e ao FÉS Covid num total de mais de dois mil
euros.—————————————————————————————————

—— Estavam envolvidos mais de trinta voluntários, em particular uma nota em forma
de agradecimento aos voluntários do Clube Cultural dos Coruchéus, do Clube de Rugby
de São Miguel e da Refood Alvalade. Aliás, um dos pontos era o regulamento do
voluntariado criado face à necessidade da distribuição alimentar. Tiveram que recorrer
às forças vivas da Freguesia, em particular essas três instituições que contribuíram com
uma força voluntária. ———————————————————————————
—— Havia 17 funcionários da Junta de Freguesia que complementavam as suas
responsabilidades laborais com o envolvimento diário na atribuição das refeições. -——
—— Recordou a isenção do pagamento de rendas dos comerciantes nos mercados e do
quiosque no jardim dos Coruchéus. Bem como a isenção no parque de estacionamento
do Mercado Jardim. Na ordem de trabalhos estava uma proposta muito importante para
isenção das taxas de licenciamento zero para todo o comércio da Freguesia, com
exceção do setor dos seguros e da banca.———————————————————
—— Ficava à disposição para as questões que entendessem colocar. ————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que temia os tempos de
confinamento terem de alguma forma afetado as pessoas em geral e em especial alguns
Membros da Assembleia de Freguesia. Era com alguma surpresa que via na Assembleia
o PS a criticar o Governo e o CDS a criticar uma medida que ele próprio tinha tomado
quando era Governo. Talvez a Junta de Freguesia, nas medidas que tomou, pudesse
abranger também esses colegas. ———————————————————————
—— Era com alguma satisfação que via as medidas tomadas pela Junta de Freguesia,
numa situação muito complicada e que todos tinham que dar as mãos para que pudesse
ser resolvida com o mínimo de sofrimento possível. Todas as medidas que a Junta de
Freguesia pudesse tomar com o apoio das associações da Freguesia seriam muito bem
vindas e teriam todo o apoio do PSD. Podia-se sempre criticar, podia sempre ser feito
mais e se o PSD estivesse do outro lado, como estaria no futuro, decerto não conseguiria
fazer tudo o que gostaria. Por isso davam a mão à Junta de Freguesia para mais
facilmente poder resolver pelo menos os problemas mais graves que pudessem surgir na
Freguesia derivados do surto pandémico. ———————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que verificava com contentamento
e agrado a procura por parte da Junta de Freguesia de uma cooperação com as forças
vivas de Alvalade, no sentido de estimular a solidariedade e dar uma resposta eficaz ao
que tinha sido esse período muito crítico para grande parte da população de Alvalade. -
—— Tinha dois pedidos de esclarecimento na vertente dos direitos sociais. O Senhor
Presidente dava nota que por um lado o projeto Porta-a-Porta acabou por ser suspenso e
compreendia as razões que motivaram a suspensão desse serviço por parte da Junta de
Freguesia, mas queria saber se tinha havido alguma resposta alternativa para suprir a
procura de mobilidade dentro da Freguesia de Alvalade. —————————————
—— Outra questão respeitava à dinâmica da comissão social de Freguesia. O Senhor
Presidente dava conta de terem sido suspensas as reuniões da comissão e gostaria de
perceber a maneira como se ia fazendo esse contacto institucional tão relevante.
Esperava que esse fórum fosse reativado de uma forma presencial. —————————
—— Perguntou se não tinha sido equacionada uma solução como a que estavam a usar,
se as reuniões da comissão social de Freguesia não seriam igualmente concretizáveis
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num formato digital, não abdicando do contacto com as instituições de solidariedade
que davam uma resposta muito importante e coordenada com a Junta de Freguesia. ——
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que a Câmara Municipal de Lisboa
estava a testar todos os seus funcionários e gostava de saber se quem trabalhava dentro
da Junta de Freguesia de Alvalade, se já tinham sido contactadoe e testados. Também
estavam a ser testados todos os funcionários da Universidade de Lisboa.———————
—— Queria saber que tipo de testes estavam a ser feitos, se era por RT-PCR ou testes
serológicos. Era importante até em termos de futuro, por causa dos atendimentos
presenciais.———————————————————————————————
—— Outra questão que preocupava muito era que desde março os diversos
estabelecimentos de ensino estavam encerrados pêlos motivos que todos conheciam.
Durante esse longo período foram construídas alternativas para o ensino, nomeadamente
pré-escola e o ensino à distância via plataformas digitais. —————————————
—— Na Cidade de Lisboa e também na Freguesia de Alvalade havia cerca de 10% dos
alunos em necessidades educativas especiais. Para esses alunos o ensino à distância não
era uma solução, estavam confinados em casa. Face à conjuntura não era possível dar
outra resposta, mas esses alunos não se coadunavam com os métodos utilizados para os
outros. Não conseguiam aprender e perderam todos os apoios que tinham nas escolas,
nomeadamente as terapias, o apoio da professora de ensino especial. ————————
—— Tinham sido sinalizados por várias asssociações de apoio a essas crianças que
estavam completamente desfuncionais. A grande preocupação nem era tanto o não
aprenderem mais nesse ano, mas sim a regressão que iriam ter no conhecimento, na
interação, na sua própria segurança em relação ao mundo que os rodeia. ———————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade não se podia demitir das suas responsabilidades
como responsável das escolas do primeiro ciclo, pelo que questionava diretamente o
Executivo em relação a dois pontos: —————————————————————
—— Perguntou se existia algum plano para essas crianças com necessidades educativas
especiais no início do proximo ano letivo, presencial nas escolas; —————————
—— Na eventualidade de não existir, como pensava o Senhor Presidente da Junta criar
um plano de apoio para esses jovens e para essas famílias, com as professoras de ensino
especial nas escolas? Eles não conseguiam com o ensino à distância. ————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que só queria fazer uma correção ao que foi
dito. Era professora de ensino especial, trabalhava com crianças com multidefíciência
numa unidade de multidefíciência e tiveram os mesmos apoios. Era professora deles e
continuava a dar apoio. ——————————————————————————
—— Tal como as outras crianças não tiveram apoio direto, mas tiveram todo o apoio
com as fisioterapeutas, psicomotricistas. Todos eles trabalharam em equipa consigo e as
crianças foram acompanhadas da forma possível. Não era verdade que eles ficaram
abandonados, pelo menos garantia que os seus não ficaram. ————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que não estava a criticar de forma
nenhuma professores nem terapeutas, mas houve muito recentemente uma entrevista
grande sobre a Associação "Pais em Rede". Muitas crianças não conseguiam ver zoom e
não se conseguia fazer uma terapia eficaz. Devia ser presencial. ——————————
—— Houve uma tentativa grande de chegar a essas crianças mas não se chegou porque
elas não conseguiam. Não estava a dizer que fosse por falta de tentativa, estava a dizer
que eles necessitavam de mais. Os meninos com autismo não conseguiam, cada vez se
fechavam mais, agrediam-se a si próprios e às tantas era uma bola de neve. —————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que tinha alguns anos a trabalhar com esse
público e sabia perfeitamente o que era possível. Obviamente que um físioterapeuta não
podia fazer trabalho à distância, mas fazia o que era possível. ———————————
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—— Essas crianças não foram abrangidas mas também muitas outras não foram e não
tinham qualquer necessidade educativa especial. Era uma situação de contingência e
todos teriam noção disso. Portanto, não estivessem ali a escamutear uma situação
porque a verdade era que a situação aconteceu com crianças que também não foram
devidamente acompanhadas. ————————————————————————
—— Fez-se o melhor que se podia com o coração de todos e com a vontade de todos.
Garantia que os seus alunos não ficaram sozinhos. ———————————————
—— Membra Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que realmente foi feito o possível,
mas a sua questão tinha a ver com o futuro. As aulas iriam começar presencialmente
entre 14 e 17 de setembro e gostava de saber no caso de haver algum problema. Claro
que havia outros problemas, nem todas as crianças tinham computadores, estava-se a
tentar que houvesse hi-fi na cidade inteira.———————————————————
—— Se não fosse possível iniciar logo presencialmente a sua pergunta era dirigida a
essas crianças, saber qual era o plano de contingência para elas. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta, repondendo ao Membro José Moreira da Silva,
disse que não acompanhava a leitura política sobre o futuro da Freguesia. O PS iria
continuar a governá-la durante muitos anos mas contava com uma oposição construtiva
a que o PSD habituara no mandato. Isso era muito importante para a Freguesia e
agradecia as palavras de incentivo. Sabia que todos tinham trabalhado em conjunto para
que na fase do Covid continuassem coletivamente a responder às questões apresentadas.
—— Relativamente às questões apresentadas pelo Membro Francisco Camacho, dizer
que o Porta-a-Porta efetivamente foi supsenso, não porque achassem ser um programa
que não devia existir ou para o qual não devia haver uma alternativa, mas porque a
carrinha foi colocada à disposição da distribuição alimentar. ———————————
—— A CML teve um projeto em que emprestou durante algum tempo, até ao final de
mês de maio, carrinhas à Junta de Freguesia. As necessidades de distribuição alimentar
consumiram todas essas carrinhas. A carrinha do Porta-a-Porta continuava a estar em
utilização para o serviço da distribuição alimentar. Não tinha a certeza de que ele
pudesse ser substituído, não com a mesma carrinha e nos mesmos moldes, por questões
de segurança, por questões de higiene e salubridade. A carrinha estava alocada ao apoio
alimentar e apoio social. ——————————————————————————
—— A comissão social de Freguesia continuava a trabalhar. A única coisa onde tinha
parado era nas reuniões presenciais no Centro Cívico Edmundo Pedro. Os parceiros
continuavam a articular e por isso podia falar na informação escrita nesse particular da
resposta ao Covid que trabalhavam em conjunto com as instituições da comissão social
de Freguesia.——————————————————————————————
—— O gmpo da idade maior já tinha reunido por zoom e estava a delinear atividades
para abranger os idosos em confínamento e a preparar dados com vista a fazer um
levantamento de questões inerentes ao Covid no caso dos idosos, para apresentar à
comissão tripartida da Segurança Social e da CML.———————————————
—— As instituições da comissão social de Freguesia continuavam a trabalhar e tinham
mais trabalho do que antes. Nem sempre as entidades conseguiam os meios bastantes
para reunir nas redes sociais, ou para dar andamento ao trabalho que estava a ser
preparado e que ficou preparado, como por exemplo o Dia do Idoso ou outras atividades
que estavam a ser preparadas. ————————————————————————
—— A verdade era que a comissão social de Freguesia continuava a reunir. Era isso,
aliás, que tinha permitido dar uma resposta conjunta aos problemas da Freguesia.———
—— Em relação às questões colocadas pela Membro Ana Rita Costenla, dizer que a
Junta de Freguesia não tinha informação de que a Câmara tivesse testado os seus
funcionários ou a Universidade de Lisboa. Não era uma informação que tivesse que ter.
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—— A Junta seguiu as recomendações da DGS, que não recomendava para serem feitos
testes aos funcionários. Havia um sistema de organização de trabalho que permitia com
alguma exatidão prevenir de contágios. A maior parte dos trabalhadores continuava em
sistema de teletrabalho, até 15 de junho os trabalhadores da higiene urbana estiveram a
trabalhar em espelho com dois grupos em separado. ———————————————
-— Não sabia se a CML fazia, se a Universidade de Lisboa fazia, se diziam acreditava
mas não era por causa disso que a Junta de Freguesia teria necessariamente que fazer.
Seguiam as recomendações da DGS e o grosso dos trabalhadores estava em
teletrabalho.———————————————————————————————
—— Sobre os alunos com necessidades educativas especiais, parte das questões foram
respondidas pela Membro Ana Gouveia no que tocava à existência ou não de respostas
sociais.—-———————————————————————————————
-— A Membro Ana Rita Costenla era Vereadora do CDS na Câmara e tinha que
compreender que as responsabilidades legais das Juntas de Freguesia nos
estabelecimentos e no ensino passavam por duas coisas: pequenas reparações e
manutenção e assistentes operacionais nos jardins de infância. ———————————
—— Esperava que nenhum Presidente de Junta de Freguesia de norte a sul do País
fizesse isso, a si não passava pela cabeça substituir-se às responsabilidades do
Município, que nesse particular nem do Município seriam, mas do Estado Central, do
Ministério da Educação, no que tocava à garantia constitucional e em particular para as
pessoas com mais necessidades, donde as crianças com necessidades educativas
especiais, de terem programas concretos para resolver as suas carências e muito em
particular nos tempos que se viviam.—————————————————————
—— Se à Junta de Freguesia cabia fazer alguma coisa era a pressão política no sentido
de garantir que as crianças no seu território tinham essas respostas e que o Governo
garantia essas respostas, mas nunca seria substituir-se a essas respostas. ———————
—— Nas respostas que eram da competência da Junta de Freguesia de Alvalade não
tinha nomeado um conjunto de entidades que foram abrangidas pêlos apoios, mas tinha
trabalhado em conjunto no âmbito da comissão social de Freguesia e num âmbito
institucional separado da comissão, tanto com o Colégio Claparède que trabalhava com
crianças de necessidades educativas especiais, como com a Escola Dom LUÍS da Cunha
através do pelouro da educação e como se fazia sempre na articulação daquilo que eram
as competências da Junta de Freguesia. Falava da Dom LUÍS da Cunha porque tinha uma
sala específica para crianças com necessidades educativas especiais e o trabalho
desenvolvido pelo pelouro da educação da Junta de Freguesia de Alvalade era
minimizador das dificuldades dessas crianças. —————————————————
—— A Membro Ana Rita Costenla compreenderia que havia um conjunto de questões
que, por muito sensatas que fossem, não podiam ser endereçadas à Junta de Freguesia
de Alvalade. No entanto, estava disponível para garantir que do ponto de vista da
pressão política a Junta de Freguesia estaria sempre procurando que todos os seus
fregueses tinham as respostas derivadas da Lei e da Constituição, em particular nos seus
grupos mais carentes.———————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que tinham todos apreciado e elogiado
o trabalho dos profissionais de saúde, mas também deviam elogiar do mesmo modo os
professores. Em pouco tempo adaptaram-se e com as limitações todas deram uma ótima
resposta e daí o seu apreço para o trabalho dos professores durante a crise. ——————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que o ensino do primeiro ciclo
estava na Junta de Freguesia e sabia que a Junta apenas era responsável pelas pequenas
reparações e pêlos assistentes operacionais. ——————————————————
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—— A Membro Ana Gouveia tinha respondido que os seus alunos tiveram todos os
apoios possíveis, mas no seu caso estava a falar num âmbito mais geral porque todas as
escolas tinham alunos com alunos de necessidades educativas especiais ao abrigo do
novo Decreto-Lei 54 criado pelo Governo. ——————————————————
—— O sentido da sua intervenção era de que a Junta de Freguesia funcionasse
politicamente junto do Ministério da Educação para de criar um plano de contingência
para essas crianças. Não descurava todas as outras mas essas crianças eram muitas vezes
esquecidas porque eram menos. ———————————————————————
—— As outras tinham sido muito mais faladas, um esforço enorme com as crianças mais
desfavorecidas e bem por parte da Junta de Freguesia e da Câmara para dar
equipamentos e rede wi-fí para poderem assistir às aulas por via das plataformas
digitais, mas essas crianças eram um caso muito especial e particular. Cabia ao
ministério da Educação em conjunto com as Juntas de Freguesia fazer o trabalho para
que essas crianças não fossem esquecidas. ———————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia pediu que, sem desprimor com as crianças
de necessidades educativas especiais, não absorvessem completamente esse ponto sobre
uma matéria que de facto não era da responsabilidade da Junta de Freguesia, como
muitos outros que tinham verificado em contexto da pandemia. Portanto, gostava que
essa questão não se prolongasse por muito mais tempo. —————————————
—— Membro Ana Gouveia (CDU) disse que ia no sentido daquilo que o Senhor
Presidente da Assembleia acabou de dizer, que de facto muitas coisas não estavam na
mão das Juntas de Freguesia. Mesmo assim sabia que a Junta de Freguesia de Alvalade
tinha feito muitas coisas sobre essas crianças, nomeadamente algo que não era da sua
responsabilidade, assumir o seu transporte sempre que necessário numa visita de estudo.
Uma vez que a Câmara não fazia, a Junta tinha vindo a fazer. ———————————
—— Ninguém lhe tinha encomendado o sermão mas sabia que isso acontecia porque
estava no meio. A própria Junta já se substituía a ter essas crianças. ————————
—— Havia coisas que saíam da mestria da Junta de Freguesia, mas os apoios para as
crianças iam diretamente do Ministério da Educação. Os psicólogos, os fisioterapeutas,
os, os terapeutas ocupacionais, estavam nas escolas e se as escolas estavam fechadas,
até as escolas de educação especial abriram e voltaram a fechar por causa do Covid,
obviamente que as crianças não podiam estar na escola. Eram crianças de risco e foram
logo as primeiras que saíram da escola. Na última semana de aulas tinha duas crianças
na escola porque os pais estavam com medo.——————————————————
—— Não pensava que fosse um assunto sobre o qual a Junta de Freguesia pudesse
opinar.—————————————————————————————————
—— Ponto 2 - Apreciação, discussão e votação da Proposta ii,0 119/2020, relativa à
celebração de adenda ao Contrato de delesação^de competências outorsado entre Câmara
Municipal de Lisboa e a Junta de Fresuesia de Alvalade, no âmbito do Fundo de
Emergência Social - Agregados Familiares;-————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse ponto tinha ido a reunião de Câmara
e a Assembleia Municipal e que lhe parecia ter sido aprovado em ambos os órgãos por
unanimidade. Permitia uma parte substancial das respostas das Freguesias ao Covid,
sobre o qual tinha referido que a Junta de Freguesia tinha atribuído já mais de 30 mil
euros em apoios diretos e para o qual iriam pedir uma segunda verba. ————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que queria dar o apoio a essa adenda
ao contrato de delegação de competências, pensando sempre que poderiam pedir mais
dinheiro à Câmara Municipal porque ele era necessário, mas o que fosse ajudaria e seria
sempre bem vindo para apoio às situações difíceis que se viviam. —————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 119/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 3 - Apreciação discussão e votação da Proposta n.0 118/2020, relativa à
celebração de adenda ao Contrato de Delegação de Competências n."
3/UCT/DRJF/2019, outorgado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de
Freguesia deAIvalade; ——————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta explicou que esse ponto tinha sofrido o mesmo
processo do anterior, embora com temas diferentes. A alteração que fazia ao contrato de
delegação de competências era no sentido de permitir a inscrição de despesas com datas
anteriores à assinatura dos protocolos, uma vez que nalguns casos foram assinados mais
tardiamente. Entretanto foram feitas algumas despesas e era no sentido das despesas
relacionadas com os projetos no âmbito dos CDCs poderem ser inscritas.——————
—— IVIembro José Moreira da Silva (PSD) disse que nessa proposta já não tinha
tantas certezas e pedia alguns esclarecimentos. —————————————————
-— Segundo percebia, tratava-se do protocolo geral e as suas questões eram se isso
tinha sido necessário para fazer face a algumas situações do Covid, se abrangia a
Freguesia de Alvalade por alguma razão, porque tivesse de despender verbas que
precisavam de ser ratificadas por essa aplicação retroativa, se era uma situação só para a
Freguesia ou era também para outras.—————————————————————
—— Não era muito clara a proposta apresentada, as minutas eram como sempre meras
minutas e as partes principais estavam em branco. Agradecia que o Senhor Presidente
da Junta pudesse explicar um pouco melhor essa proposta. ————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que o PCP iria abster-se nesse ponto,
aliás como tinha feito aquando do contrato original porque as razões mantinham-se.——
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que esse protocolo tinha sido celebrado
com todas as Juntas de Freguesia de Lisboa, não era exclusivo da Junta de Freguesia de
Alvalade. Não dizia respeito ao Covid, dizia respeito aos contratos de delegação de
competências para obras e não era uma ratificação mas sim uma aprovação. —————
—— No caso de Alvalade as únicas despesas que consideraram não eram relativas à
obra em si. Eram relativas a despesas com estudos de levantamentos topográficos ou de
arquitetura. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 118/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 13 votos a favor (PS, CDS-PP e BE) e 6 abstenções (PSD e CDU). -
—— Ponto 4 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 135/2020, relativa à
ratificação do Despacho n.0 235/2020, de 7 de maio, que determina a suseensão da
cobrança da contrapartida devida pelo estacionamento no parque contíguo ao
Mercado de Alvalade, no contexto da situação epidemiolóeica provocada pelo
coronavírusSARS-CoV-2;————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que era uma das ações empreendidas pela
Junta de Freguesia de Alvalade. Já se tinha levado à Assembleia de Freguesia até dia 7
de maio e o que se pedia era a ratificação do despacho que prolongou até ao dia 11 de
maio, quatro dias. Foi o dia em que a tarifação na Cidade de Lisboa voltou a ser feita
pela EMEL. Uma vez que a Câmara suspendeu o pagamento na via pública a Junta
suspendeu o pagamento no mercado, a partir do momento em que a Câmara voltou a
cobrar no espaço público a Junta voltou a cobrar no mercado.———————————
—— Já havia a cedência das forças políticas aquando da Assembleia de Freguesia de
abril mas apenas por um curto espaço de tempo e tratava-se de ratificar por mais quatro
dias, até ao fim da isenção de pagamento.———————————————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 135/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
-— Ponto 5 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 173/2020, relativa à
submissão a aprovação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade de medidas
excecionais e temporárias^de aiioio às famílias e ao emprego; ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que não era uma ratificação e sim um pedido
de aprovação à Assembleia de Freguesia. Era a isenção das taxas de licenciamento zero
para todo o comércio da Freguesia, com exceção da banca e dos seguros, até dia 31 de
dezembro. ———————————————————————————————
—— Tratava-se de uma medida de apoio ao comércio da Freguesia com exceção da
banca e dos seguros, que pela sua dimensão se entendeu que a Junta de Freguesia não
devia contribuir para a receita que iriam ganhar à conta da Junta. Todo o demais
comércio entendia-se ir em benefício dele, o comércio era a alma da Freguesia de
Alvalade. Era uma ajuda entre muitas outras mas muito importante, isentá-los das taxas
de licenciamento zero.———————————————————————————
—— O que pedia aos Membros da Assembleia de Freguesia, em consideração ao
comércio de Alvalade, era que pudessem aprovar essaproposta.——————————
—— Membra Catarina Ferreira e Silva (PSD) disse que gostaria de confirmar se a
competência para a isenção dos casos que estavam a propor era da Assembleia de
Freguesia sob proposta da Junta ou se seria competência da Assembleia Municipal de
Lisboa, sendo depois responsabilidade da Junta de Freguesia aplicar as mesmas ou não
conforme estivesse previsto no Regulamento Municipal de Taxas. —————————
—— Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o CDS-PP acompanhava
favoravelmente a proposta apresentada por parte da Junta de Freguesia de Alvalade. Ia
ao encontro do que o CDS sempre defendera, desde março em isenção prolongada até
dezembro seria um apoio importante para o comércio local e para os comerciantes de
Alvalade, dando-lhes assim uma previsibilidade mínima num período tão crítico para
eles. Votaria favoravelmente a proposta apresentada. ——————————————
—— Membra Daniel Carapau (BE) disse que queria também saudar essa iniciativa da
Junta de Freguesia. O BE acompanhava e saudava todas as iniciativas que aliviassem
um pouco os encargos dos comerciantes e dos cidadãos em geral nessa altura. Votaria a
favor.—————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta esclareceu que a Câmara Municipal e a
Assembleia Municipal aprovavam a tabela de preços e taxas mas cabia à Junta de
Freguesia de Alvalade, no seu regulamento, determinar se havia ou não isenção.
Portanto, estava a agir no âmbito da sua competência. ——————————————
—— Havia uma proposta de revisão orçamental que estava intrinsecamente ligada com
os apoios do Covid. Se reparassem, o valor que a Junta de Freguesia deixava de receber
e que os comerciantes deixavam de pagar até ao final do ano estimava-se em pouco
menos de 60 mil euros, o que para o pequeno comércio era muito significativo. ————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que o PSD estava totalmente a favor
da proposta. Era algo que já tinham pedido na última Assembleia de Freguesia. -———
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 173/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade.————————————————————————————
—— Ponto 6 - ApreciaçãQ,^iscussap e votação da Proposta n.0 127/2020, relativa à
submissão da celebração de protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, com vista à cedência de espaço^ para implementação do Proerama
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Operacional de Apoio às Pessoas mais carenciadas na freguesia, a autorização pela
Assembleia de Freguesia de Alvalade; ———————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que se tratava de um pedido de aprovação,
era um programa da Santa Casa da Misericórdia já anterior ao Covid. Era um programa
muito específico para um conjuto de famílias particularmente carenciadas e para quem
as ajudas alimentares no quotidiano não eram suficientes. ————————————
—— Consubstanciava-se na cedência de um pequeno espaço. Na antiga sede da Junta de
Freguesia havia um pequeno bar à entrada, o bar já não estava a funcionar e tratava-se
da cedência desse espaço para a colocação de algumas arcas frigoríficas onde ficava
guardada a comida, uma vez que a distribuição alimentar também era feita nesse sítio.—
—— O protocolo versava apenas sobre essa questão.———————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) disse que votaria favoravelmente esse
ponto. —————————————————————————————————
—— Não tendo a ver com essa proposta em particular, queria perguntar se continuavam
a receber apoio do fundo de emergência alimentar criado pela Doutora Isabel Jonet, que
também dirigia o Banco Alimentar Contra a Fome. ———————————————
—— O Senhor Presidente da Junta respondeu que não. Parecia-lhe que a Refood
Alvalade tinha um protocolo e a Junta apoiava a Refood Alvalade, mas esse protocolo
em particular e não nesse âmbito. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 127/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação dal>roposta n.0 163/2020,Lj'elativa à
alteração do mapa de pessoaLdos serviços da Freguesia; ————————————
—— O Senhor Presidente da Junta referiu que a escola básica do Bairro de São
Miguel teria a partir de setembro do próximo ano mais duas salas de jardim de infância.
A gestão dos assistentes operacionais era responsabilidade da Junta de Freguesia, que
cumpria o ratio de uma assistente operacional por sala e portanto tratava-se de alterar o
mapa de pessoal nesse sentido.———————————————————————
—— Também havia uma alteração ao Orçamento em sede de revisão orçamental, uma
vez que entrava o dinheiro para os assistentes operacionais e depois voltava a sair, mas
tratava-se exclusivamente dessa alteração. ———————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) solicitou aos Membros da Junta de
Freguesia que fossem um pouco mais claros nas propostas. Era muito claro o que foi
dito mas nada disso estava na proposta à votação. Tinha andado às voltas para tentar
perceber o que tinha sido alterado e porquê no mapa de pessoal. Podia-se ter lá escrito
isso e poupava-se muito tempo.———————————————————————
—- Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o CDS-PP já tinha
manifestado uma preocupação noutras Assembleias de Freguesia em questões de mapas
de pessoal. Embora se compreendesse uma dinâmica de formatação, acabavam
enquanto exercício de oposição por ter algumas dificuldades na compreensão desse tipo
de propostas, sendo que o fómm da Assembleia serviria sempre para o seu
esclarecimento. —————————————————————————————
—— 0 CDS já tinha manifestado essa preocupação noutros fóruns, já reforçada também
pelo PSD, de que uma nota explicativa podia ser bastante útil. De qualquer forma iria
votar favoravelmente a proposta. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembeia referiu que de facto duas linhas explicativas
ajudariam muito à compreensão quando se tratava de mapas dessa natureza. —————
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—— Seguidamente, constatando não haver mais intervenções, submeteu à votação a
Proposta n.° 163/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar por maioria, com 15
votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 4 abstenções (PSD) ———————————
—— Ponto 8 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 164/2020, relativa à
2.a revisão ao Orçamento de 2020; —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que do lado da receita tinha acontecido uma
diminuição na receita da ocupação da via pública. Isso acontecia em função da
aprovação do ponto 5 da ordem de trabalhos. Também um aumento de receita derivado
do vencimento dos dois assistentes operacionais para o jardins de infância da escola do
Bairro de São Miguel. Esse dinheiro saía da Junta mas primeiro entrava no Orçamento
da Junta. ————————————————————————————————
—— Havia um aumento de receita derivado daquilo que aprovaram, a verba da CML
respeitante ao FES-Covid.—————————————————————————
—— Do lado da despesa havia uma diminuição no saldo de gerência para fazer face às
propostas que iam mitigando a pandemia, fosse no sentido daquilo que era a ajuda aos
comerciantes, fosse por força das receitas que se deixava de ter. ——————————
—— Na última Assembleia de Freguesia houve algumas questões respeitantes ao saldo
de gerência, houve algumas posições diferentes relativamente à existência sobre a
maneira como era utilizado. Esse saldo de gerência, tendo em conta o momento que se
vivia, permitiu de maneira mais consolidada e mais profunda do que a maior parte das
Juntas de Freguesia dar respostas não apenas que mitigavam ligeiramente mas que
ajudavam verdadeiramente, fossem os comerciantes, fossem as famílias de Alvalade. —
—— Havia uma diminuição do saldo de gerência para fazer face ao momento presente e
isso notava-se ao nível da revisão orçamental do lado da despesa. —————————
—— Havia também a inscrição de um programa, um software que a Junta de Freguesia
de Alvalade estava a preparar. Seria uma aplicação portátil para uso de todos aqueles
que quisessem utilizar o comércio de Alvalade e que estava a ser trabalhada com a
Associação de Comerciantes de Alvalade. A seu devido tempo apareceria e foi inscrita
na revisão orçamental porque se considerava haver quanto antes uma adaptação de
algum comércio tradicional às novas modalidades de compras. Essa proposta tinha
naturalmente um encargo que estava descrito na parte das despesas. ————————
—— Ao contrário do que aconteceu na receita, onde entrava o dinheiro para os
vencimentos dos dois assistentes operacionais, por parte das despesas também havia
uma saída desse mesmo valor exato e havia também a inscrição das despesas relativas
ao FES-Covid. ——————————————————————————————
—— Esses eram os pontos principais da revisão orçamental, mas ficava à disposição
para as dúvidas que tivessem. ————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 164/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por maioria, com 11 votos a favor (PS, CDU e BE) e 8 abstenções (PSD e CDS-PP) —
—— Ponto 9 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 170/2020, relativa à
aprovação e submissão para ratíïïcação pela Assembleia de Freguesia a alteração
ao Regulamento do Alvalade em Férias Crianças e Jovens; ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que quem tinha lido o regulamento
perceberia, sobretudo quem acompanhava o programa, as alterações que foram feitas.
Durante muito tempo ponderou-se se o programa podia ser feito e em que moldes.
Esteve-se à espera até à reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira e das
diretrizes do Governo para se perceber em que moldes seria feito. Havia um conjunto de
planos preparado para que isso não atrasasse o programa Alvalade em Férias. ————
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-— Era um programa fundamental para as famílias de Alvalade e onde se faziam
investimentos significativos, sobretudo pelo que isso representava de desoneração das
famílias com dificuldades de organização das férias escolares dos filhos. ——————
—— Os níveis de inscrição mantinham-se iguais, o que alterava era sobretudo o
regulamento de atividades das crianças. ————————————————————
—— Membro Ana Rita Costenla (CDS-PP) começou por saudar o Executivo da Junta
de Freguesia, nomeadamente a Margarida Afonso, por esse programa que realmente era
fantástico. ———————————————————————————————
—— Nesse ano tinha arranjado outra solução e a sua filha não ia, mas no próximo ano
retomaria com certeza. No ano anterior tinha sido um sucesso e ainda não tivera
oportunidade de saudar publicamente, especialmente a Margarida, pela excelência desse
programa. Parecia-lhe ser o melhor que existia em todas as Freguesias da Cidade de
Lisboa.—————————————————————-———————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 170/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 10 -Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 162/2020, relativa
à submissão para aprovação pela Assembleia de Freguesia do Reeulamento do
Espaço Briosos AIvalade; —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse espaço tinha sido recentemente
inaugurado e infelizmente pouco utilizado porque foi inaugurado pouco tempo antes do
início do confínamento. ——————————————————————————
—— Teria muito gosto em que depois os Membros da Assembleia conhecessem. O
espaço entrou em obras no Centro Cívico Edmundo Pedro, um espaço que estava ao
nível do auditório onde costumavam fazer as Assembleias de Freguesia. Era um espaço
totalmente renovado, um sítio de envelhecimento ativo, um sítio de formação para os
mais velhos.———————————————————————————————
—— Tratava-se de levar à Assembleia de Freguesia a aprovação do regulamento. ———
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que queria aproveitar esse ponto
também para dar uma saudação aos Briosos de Alvalade, que faziam um trabalho
bastante relevante no acompanhamento diário no período de pandemia. Já falaram de
muitas outras, mas era uma instituição muito ativa e que dava uma resposta muito cabal
nas suas competências, até excedendo as expetativas.——————————————
—— Queria deixar registado em ata por parte do CDS-PP esse saudar pelo trabalho que
tinham feito em prol dos fregueses de Alvalade e em específico pela terceira idade.
Portanto, votaria favoravelmente esse documento que era submetido à Assembleia de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que era com alguma lástima que via
estar a ser empurrado para um estatuto que julgava ainda não ter, pelo menos ainda não
tinha desconto no passe social, que era ter passado para 55 anos. Significava que já
estaria elegível para esse espaço e não era como terceira idade. Por isso estava-se a
insurgir contra essa qualificação, ou se calhar subir um pouco a idade que estava no
regulamento. Eram pessoas perfeitamente no ativo, como se podia ver. ———————
—— Verificava que já não tinha nada a ver com o Covid, era uma proposta normal que
talvez pudesse ser discutida em momento normal, quando já estivessem presencialmente
a ver o Espaço Briosa e a apreciá-lo, coisa que de momento não podiam fazer, a não ser
que passassem um vídeo. Talvez não fosse mau.————————————————
—— Tirando isso não tinha nenhuma questão, embora o primeiro ponto que referiu
fosse algo que o deixava preocupado na forma como ia votar.———————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que também estava preocupado com
esseponto.———————————————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que em relação à idade batia todos,
tinha quase 75 anos. ———————————————————————————
—— Sobre os pontos 10, 11 e 12, o PCP iria votar a favor desses três regulamentos.
Pensava, em conversa com os seus camaradas do Executivo da Junta, que algumas das
suas propostas foram consideradas, mas não deixaria de acompanhar a execução deles. -
—— O Senhor Presidente da Junta disse que a partir dos 55 anos continuava-se a ser
novo e, portanto, não era um programa exclusivamente para idosos. Abrangia os idosos
mas todos os adultos a partir dos 55 anos. Significava que apesar de alguns presentes
não serem idosos estavam aptos para ir aprender Arraiolos no Espaço Briosos de
Alvalade. ————————————————————————————————
—— Sobre a intervenção do Membro Francisco Camacho tinha uma pequena correção,
certamente de estilo mas ainda assim importante. Os Briosos de Alvalade, sem a
terminologia "espaços", surgiram de fora da Freguesia para dentro da Freguesia.
Atualmente havia o Espaço Briosos de Alvalade, não se tratava de uma instituição da
Freguesia mas sim de um programa da Freguesia. ————————————————
—— Podiam falar como instituição do ponto de vista genérico, daquilo que representava
como valor para a comunidade, um programa cujo investimento era totalmente
suportado pela Junta de Freguesia. ——————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que havia na Assembleia diversos
candidatos a aprendizes de tapeçaria de Arraiolos. Talvez se pudessem encontrar e
divertir muito nesse espaço. ————————————————————————
—— Seguidamente, constatando não haver mais intervenções, submeteu à votação a
Proposta n.° 162/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ——
—— Ponto 11 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 165/2020, relativa
à submissão para aprovação pela Assembleia de Freguesia do_Re£ylamento do
Transporte Solidário da Freguesia de Alvalade;———————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse regulamento era apresentado à
Assembleia de Freguesia pela simples razão de que a partir do segundo semestre do
corrente ano fosse introduzida a carreira de bairro da Carris na Freguesia de Alvalade.—
—— O percurso da carreira de bairro iria substituir quase na íntegra ou mesmo na
íntegra o percurso atual do Porta-a-Porta. Significava que o programa criado pela Junta
de Freguesia para suprir a necessidade de alguns fregueses, ligando os pontos mais
importantes da Freguesia, deixava de fazer sentido. ———————————————
—— Felizmente que em boa hora a CML e a Carris levavam para o território de
Alvalade a carreira de bairro. No momento em que entrasse em vigor a carreira de
bairro passaria o Porta-a-Porta a transporte solidário. ——————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 165/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por unanimidade. ————————————————————————————
—— Ponto 12 - Apreciação, discussão e votação da Proposta n.° 166/2020, relativa
à submissão para aprovação pela Assembleia de Freguesia do Regulamento do
Voluntariado da Freguesia de Alvalade; ——————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse regulamento surgia em face das
necessiades que a autarquia se deparou no âmbito do Covid. ———————————
—— A tradição da Junta de Freguesia de Alvalade era para trabalho da Junta de
Freguesia contratar os profissionais, contratar os trabalhadores e integrá-los sempre que
possível nos quadros da Junta através das respetivas carreiras e remunerações. Não era
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prática socorrer de trabalho voluntário para competências da Junta de Freguesia de
Alvalade. ————————————————————————————————
—— A verdade era que nos tempos que corriam foram obrigados a dar uma resposta à
comunidade para a qual nenhuma autarquia era bastante por si própria. Era por isso que
tinham trabalhado nos últimos meses com as instituições que através dos seus membros
ajudavam de maneira voluntária. ——————————————————————
—— Devia referir novamente os Coruchéus, o Clube de Râguebi de São Miguel, a
Refood Alvalade, mas também os Escuteiros do Agmpamento de São João de Brito que
tinham ajudado significativamente, bem como do Colégio Pio XII, em trabalhos para os
quais não seriam bastantes. Tinha a ver com a distribuição de material de autoproteção
ou de bens alimentares.——————————————————————————
—— O regulamento ia dar um enquadramento, dava responsabilidade à Junta de
Freguesia e direitos aos voluntários que quisessem trabalhar. Era o motivo para pedir a
aprovação da Assembleia de Freguesia. ————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que o Senhor Presidente da Junta tinha
começado por referir que o trabalho devia ser feito pêlos seus funcionários, registava
mas o voluntariado também devia ser contemplado e via isso com bons olhos.————
—— Tinha uma questão relacionada com o artigo 5°. Isso derivava apenas de uma
necessidade de garantir que não havia nenhum exagero na utilização do voluntariado. A
sua questão era que havendo duas alíneas já a contemplar missões urgentes e situações
de emergência e calamidade pública, que recentemente tiveram durante tempo bastante
prolongado e não sabiam se voltariam a ter, qual a razão de introduzir a alínea c). ———
—— Outra questão era sobre o limite das 40 horas anuais, concordando que se
estabelecesse um limite para essas situações exatamente para não generalizar a sua
utilização. Nas alíneas a) e b) podia ser incluído um limite desse género. A alínea c) era
dispensável mas era positivo que o limite de horas fosse transversal às várias alíneas
desse ponto. ———————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que as questões eram pertinentes mas o
espírito das três alíneas e em particular a alínea c), que causava de alguma maneira a
dúvida, era mais ou menos a transposição daquilo que acontecia quando falavam dos
bombeiros voluntários. Era um direito dado ao voluntário que se a sua força de trabalho
fosse para a Junta absolutamente essencial ele não perdia os seus direitos no seu local de
trabalho permanente. ———————————————————————————
—— Decorria da Lei haver um limite para que a Junta de Freguesia ou qualquer
entidade pudesse fazer isso, das 40 horas. Por exemplo um bombeiro tinha o seu
trabalho e como voluntário e se os Bombeiros Voluntários de Alvalade considerassem
essencial a presença daquela pessoa, tinha o direito de junto da sua entidade patronal,
sem ser prejudicado na sua entidade patronal originária, cumprir com as suas obrigações
de voluntário. Era uma transposição desse princípio.———————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) agradeceu a explicação do Senhor Presidente. O
BE iria abster-se só por achar que devia estar contemplado um limite para além do
existente na Lei. —————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 166/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar
por maioria, com 18 votos a favor (PS, PSD, CDS-PP e CDU) e l abstenção (BE)——
—— Ponto 13^- Apreciação, discussão e votação das propostas de alteração ao
Reeimento da Assembleia de Freguesia;———————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse ponto seria o único onde não tinha
explicações a dar. Era o Regimento da Assembleia. ———————————————
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—— Havia propostas que eram dos serviços e tinham a ver com uma correção à prática,
uma adaptação daquilo que já era feito e que foi discutido na reunião de quinta-feira
com um representante de cada partido e onde tinha estado presente. ————————
—— A proposta que se consensualizou era muito equilibrada, que servia o Executivo e
todos os partidos. Ficava muito feliz por se ter conseguido chegar a essa concordância
coletíva.————————————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembeia disse que era um ponto da Assembleia de
Freguesia. Não adiantava repetir o que foi dito relativamente ao processo, que acabou
por se traduzir numa proposta de revisão com algumas alterações introduzidas ao
Regimento da Assembleia de Freguesia, procurando melhorar o funcionamento e a
informação, a transparência. Eram fatores relativos a esse fórum onde gostosamente se
encontravam.——————————————————————————————

—— A proposta resultava de um processo de diálogo, de negociação, de troca de
informações, iniciado uns largos meses atrás e que não tinha sido possível concretizar
antes porque estiveram sujeitos a condições especiais. Desejavelmente deveriam ter
concluído numa sessão presencial, mas para não adiar mais as coisas tinha sido seu
compromisso não ir além da presente sessão, decoresse ela como decorresse. —-———
—— O projeto de novo Regimento tinha sido laboriosamente trabalhado sob a
coordenação do Igor Roçadas, Vice-Presidente da Mesa, que conheceu nos últmos dias
um round de diversas horas onde tiveram oportunidade de trocar impressões e articular
posições, chegando a um documento que representava o lugar geométrico, transparente,
democrático e cabal daquilo que eram as posições de todos os grupos políticos.
Respondia às preocupações dos diferentes grupos e também certamente aos anseios dos
fregueses, na medida em que eles próprios queriam ver uma Assembleia de Freguesia
eficiente, a funcionar e onde tivessem prazer de assistir às suas sessões. ———————
—— Supunha que os fregueses tivessem apreço por Assembleias de Freguesia que
pudessem dar força às preocupações de todos os que habitavam em Alvalade e que se
revelassem eficientes, produtivas, transparentes, democráticas e participativas. ————
—— Não adiantava dizer muito mais. Todos conheciam e todos participaram nesse
trabalho de revisão do Regimento da Assembleia de Freguesia, que basicamente se
traduzia por uma capacidade mais acrescida de participação por parte de todos os que
nela intervinham. Também algumas melhorias relativamente a prazos, alargando alguns
prazos por forma a que a participação dos diferentes grupos políticos e dos fregueses
pudesse ter uma expressão mais significativa. —————————————————
—— Resumidamente era disso que se tratava e não adiantava muito mais porque o
documento falava por si. ——————————————————————————
—— Membro Francisco Camacho (CDS-PP) disse que queria por parte do CDS-PP
saudar esse trabalho.———————————————————————————
—— Não querendo repetir o que foi anteriormente dito, realmente o documento
apresentado era o espelho da democracia na sua plenitude e no fórum da Assembleia de
Freguesia. ———————————————————————————————
—— Tinha havido uma perceção e uma capacidade de trabalho de coordenação. Era
meritório dizê-lo, era uma referência justa, até porque houve flexibilidade e uma
procura de perceber verdadeiramente as diferentes posições dos partidos e as suas
preocupações face ao Regimento e às alterações que estavam em cima da mesa.————
—— Fazia uma análise bastante positiva do Regimento. Havia um aprofundamento de
alguns dos instrumentos democráticos, eram reforçadas componentes importantes nas
garantias que a oposição também devia ter e sobretudo num desequilíbrio que existia,
ainda para mais numa Freguesia com os recursos e a dimensão de Alvalade, mas num
desequilíbrio natural entre oposição e poder. —————————————————
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—— Procurava-se dar mais tempo no acesso e na análise à documentação, era um ponto
de destacar. Que a prática do Regimento também fosse mote para outras iniciativas de
componente na vida da Freguesia, que se pudessem revelar para além do Regimento,
que da participação das diferentes bancadas pudessem existir soluções claras. ————
—— O CDS-PP votaria a favor do Regimento que era submetido a votação.—————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que lastimava mas não tinha essa
posição favorável à proposta do Regimento.——————————————————
—— Como sabiam, o PSD tinha uma pretensão de maior democratização com a
possibilidade que era dada pela Lei e negada pelo Regimento, de intervenção sobre os
assuntos da Freguesia no período de antes da ordem do dia. Essa proposta foi feita e
negada, considerando que isso era uma afronta democrática. ———————————
—— O PSD não votaria um Regimento que não permitia aquilo que a Lei concedia, que
os Membros da Assembleia de Freguesia tivessem o direito de poder falar sobre os
assuntos da Freguesia no seu lugar próprio, a Assembleia sde Freguesia. Não admitia
que essa situação lhes fosse coartada, como estava coartada no artigo 18 do Regimento.
Por isso pedia que a votação se fizesse com o artigo 18 autónomo, de forma a poderem
expressar o descontentamento por esse silenciamento da democracia na Freguesia de
Alvalade. ————————————————————————————————
—— Disse ao Senhor Presidente que se esse Regimento não fosse alterado teriam que
ponderar seriamente um recurso para o Tribunal Constitucional sobre essa violação
acintosa de um direito fundamental de participação política. ———————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que gostava de registar o agendamento da
votação para a presente sessão e os trabalhos que o permitiram. Aliás, no seguimento do
compromisso que o Senhor Presidente referiu na última Assembleia. ————————
—— Ficava muito satisfeito por se ter chegado a esse quase consenso, retirando a
situação que foi referida, mas todas as propostas feitas pelo BE estavam vertidas. Eram
relativas ao período que os Membros da Assembleia teriam de antecedência para
receber os documentos, o que permitia estudar a documentação.——————————
—— Era também com vista à divulgação das convocatórias das Assembleias no espaço
de dois dias após elas serem conhecidas, no sentido também de promover o
conhecimento sobre as Assembleias e a participação dos fregueses.—————————
—— Sobre a participaçãos dos fregueses não tiveram opotunidade de debater os moldes
de participação nas sessões por videoconferência, porque também esperavam que fosse
a última em que tal acontecia. Caso tivessem que recorrer mais vezes à
videoconferência, que se pensasse na possibilidade de participação dos fregueses
também.————————————————————————————————
—— O BE estava satisfeito com o Regimento, não achava que estivesse a ser coartada a
democracia nem a liberdade de participação. O ponto que se tentou chegar a um
consenso era no sentido do ponto da informação escrita servir exatamente para discutir
todos os assuntos que todas as forças políticas quisessem abordar. —————————
—— Não via nada contra uma votação separada do artigo 18 mas contava com a
aprovação das restantes propostas. ——————————————————————
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que tinha saído da reunião de todos os
grupos partidários, na quinta-feira passada, convencido de que teria havido um
consenso, incluindo sobre essa questão do artigo 18. O representante do PSD que esteve
nessa reunião também concordou com essas alterações. —————————————
—— Estranhava essa posição e não sabia a razão. Perguntou se não teria havido
comunicação entre o representante do PSD na comissão e na reunião de quinta-feira e o
Membro José Moreira da Silva.———————————————————————
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—— O Senhor Presidente da Assembleia disse que não valia a pena votar
isoladamente o número 18. Votariam a proposta que julgavam ser consensual, mas que
pêlos vistos não era. Se havia um artigo 18 que não merecia a aprovação pelo menos do
Membro José Moreira da Silva, reprovaria a proposta de consenso que ali apresentavam.
Era a forma normal, depois de todos os meses de trabalho na revisão do Regimento. -—
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que se o Senhor Presidente o
quisesse obrigar a votar contra tudo, então votaria contra tudo. O que pedia era a
votação de artigo 18 em separado para poder votar favoravelmente os restantes, com os
quais estava de acordo, mas não estava de acordo com o artigo 18.—————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que votariam tudo menos o artigo 18
e seguidamente votariam apenas o artigo 18. ——————————————————
—— Constatando não haver mais intervenções, submeteu à votação as propostas de
alteração ao Regimento da Assembleia de Freguesia, com exceção do artigo 18,
tendo a Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade, ———————————
—— Submeteu à votação o artigo 18 constante das propostas de alteração ao
Regimento da Assembleia de Freguesia, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por
maioria, com 15 votos a favor (PS, CDS-PP, CDU e BE) e 4 votos contra (PSD). ——-
—— Ponto 14 - Apreciação, discussão e Votação da Proposta n.° 167/2020 relativa à
submissão da celebração de protocolo de colaboração com o Centro Recreativo e
Cultural do^Coruchéus, a^utonzação pela Assembleia de Freguesiai ——————
—— Ponto 15 - Apreciação, discussão e Votação da Proposta n.° 168/2020 relativa à
submissão da celebração de protocolo de^olaboração com a Associação Cultural e
Social de Seniores de Lisboa - Academia de Seniores de Lisboa, a autorização pela
Assembleia de Freguesia; —————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que faria a apresentação dos pontos 14 e 15
em conjunto por uma razão simples, por se tratar de duas associações, o Centro
Recreative e Cultural dos Coruchéus e a Academia de Seniores de Lisboa, que
partilhavam o espaço no Bairro das Caixas. Esses protocolos de colaboração
estipulavam sobretudo a relação do clube com a Junta de Freguesia, porque aquele
edifício era da Junta de Freguesia de Alvalade. —————————————————
—— Estavam a regulamentar toda a utilização de espaços propriedade da Freguesia e
esse espaço também tinha que ser regulamentado. Eram duas entidades a usá-lo em
simultâneo, com competências e com utilizações distintas, e tratava-se de dar segurança
aos próprios clubes para desenvolver a sua atividade, dar-lhes obrigações mas também
alguns direitos.——————-———————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que parecia haver um lapso e
chamava a atenção da Junta de Freguesia, porque os dois protocolos não eram idênticos.
Na cláusula 2a do dos Coruchéus chamava apoio não financeiro e na alínea c), que não
existia no protocolo dos Seniores, era um apoio financeiro quando se falava de isenção
do pagamento de taxas e preços devidos à Junta de Freguesia. Isso era um apoio
financeiro.———————————————————————————————
—— Sugeria alterar a epígrafe ou mudar de sítio a alínea c). Ela não existia no outro
protocolo mas estava no dos Coruchéus e podia dar uma ideia errada. Era um apoio
financeiro que a Junta de Freguesia dava aos Coruchéus. —————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, tendo em conta a intervenção do
Membro José Moreira da Silva, haveria uma diferença na natureza do apoio, pelo que se
justificava uma votação em separado.—————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que percebia a afirmação do Membro José
Moreira da Silva, que pudesse tratar-se de um apoio financeiro. ——————————

21

u

/.



—— Sugeriu que, com a concordância dos Membros da Assembleia, a cláusula 2a
pudesse ter como epígrafe "Apoio financeiro e não financeiro". Era uma questão
jurídica e pedia o auxílio do Membro José Moreira da Silva, mas parecia-lhe que assim
seria ultrpassada a questão. —————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que isso ultrpassava a questão. Só
não queria que alguém fosse levado ao engano e achasse que a Junta de Freguesia não
estava a apoiar financeiramente o Centro dos Coruchéus, que claramente estava. ———
—— Não era contra isso mas devia ser transparente e se nesse caso havia um apoio
financeiro, contrariamente ao outro, devia ser explicitado. Com a transparência e
autonomização que o Senhor Presidente da Junta permitiu fazer na proposta, pelo menos
j á ficava transparente. ———————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 167/2020, com a alteração assinalada, tendo a
Assembleia deliberado aprovar, por unanimidade.———————————————
—— Submeteu à votação a Proposta n.° 168/2020, tendo a Assembleia deliberado
aprovar, por unanimidade.————————————————————————
—— Ponto lé^Aprecíaçâo, discussão e Votação da Proposta n.° 180/2020 relativa à
celebração de protocolo entre a Junta de Freguesia de Alvalade e a Polícia de
Segurança pública.———————————————————————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que esse protocolo tinha um infeliz sentido
de oportunidade, que foi a morte violenta de um jovem no território. Os contornos do
crime estavam bem explicados, não se tratava de ninguém da Freguesia de Alvalade e
sim de um ajuste de contas entre dois grupos rivais que escolheram o território porque
acharam que ele podia ter algumas características que beneficiavam aquilo que
pretendiam.———————————————————————————————
—— Era muito importante que esses casos esporádicos não manchassem a ideia que
Alvalade era um bairro com insegurança. Era um bairro onde havia alguma insegurança
mas era um bairro seguro, onde por vezes havia algum aumento de criminalidade como
aconteceu em dezembro e janeiro, mas tradicionalmente com criminalidade muito baixa,
com altos índices de segurança e de confiança. —————————————————
—— Nunca alguém do ponto de vista político utilizou esses casos esporádicos para criar
alarmismo de insegurança no bairro, mas dizia sem desconsiderar que teria de haver
objetivamente investimento nas forças de segurança pública. A perceção de segurança
beneficiava a segurança em si mesma.————————————————————
—— A Junta de Freguesia de Alvalade, desde 2013, tinha uma relação extraordinária e
de grande proximidade e cumplicidade com a 18a Esquadra da PSP. Não era sem algum
orgulho que podiam considerar do ponto de vista institucional, das relações da Junta de
Freguesia com a 18a Esquadra, eram relações muito acima das normais entre as
autarquias e as esquadras do seu território.———————————————————
—— No mandato 2013/2017 houve um protocolo idêntico na Assembleia de Freguesia,
que na altura mereceu aprovação por larga maioria e em que se estipulava a cedência de
computadores, a cedência de duas bicicletas descaracterizadas para patrulhamento de
proximidade e em particular na proximidade das escolas, a atribuição de uma verba de
12 mil euros para reabilitação do edifício entre outras benfeitorias, como a criação de
uma sala de apoio a vítimas de violência doméstica e a cedência de um automóvel
elétrico caracterizado e munido de todos os equipamentos como computadores e
impressoras. Era o carro Renault que se habituaram no patrulhamento de proximidade
na Freguesia de Alvalade.—————————————————————————
—— Foi isso que fizeram no mandato anterior e a Junta de Freguesia queria continuar a
aprofundar as suas relações com a PSP. O que apresentava no protocolo acompanhava
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um pacote de outras medidas que a Junta de Freguesia tinha vindo a implementar. A par
de algumas reparações que eram precisas de manutenção corrente na esquadra, a
intervenção no toldo da entrada ou a cedência de 40 cacifos, o protocolo previa a
cedência de duas motas elétricas bem como os demais equipamentos de proteção à 18a
Esquadra. Tratava-se de um complemento àquilo que eram os materiais mínimos para a
realização das tarefas da PSP. Tratava-se de uma demonstração da cumplicidade
institucional e da complementaridade institucional existente entre a autarquia e a PSP.—
—— Não significava que a esquadra não tivesse, se não fosse a Junta de Freguesia de
Alvalade, os meios necessários para a prossecução dos fins. Significava que a Junta
sentia ser sua obrigação ter essa disponibilidade de aumentar a capacidade de trabalho
dos homens e das mulheres profissionais da PSP e assim contribuir para o aumento de
segurança e do sentimento de segurança no bairro. ———————————————
—— O protocolo era, no fundo, mais um complemento à longa relação que a Junta de
Freguesia já tinha com a PSP e que também existia ao nível social. Tinha referido o
atual momento de respostas ao Covid, mas havia uma grande relação nas atividades da
Junta, na comissão social de Freguesia com uma participação total da PSP, dos seus
homens e em particular do Chefe Bernardo com quem se mantinha uma relação que
muito tinha contribuído para Alvalade ser um bairro seguro. ———————————
—— Do ponto de vista da propriedade as motas continuavam a ser da Junta, até porque a
PSP não aceitava doações. O protocolo, embora faltasse a aprovação da Assembleia de
Freguesia, tinha já o aval da direção nacional da PSP. O que esperava era que a
Assembleia de Freguesia pudesse também aprová-lo, dando uma demonstração de
confiança na PSP e na relação institucional entre a Junta de Freguesia e a 18a Esquadra.
—— Membro Aquino de Noronha (CDU) disse que o sentido de voto nesse ponto não
estava em contradição com a moção que apresentaram e que foi aprovada na
Assembleia de Freguesia. Também não estavam, bem pelo contrário, contra a
cooperação profícua que tinha existido entre a Junta e a 18a Esquadra. ———————
—— Iria abster-se porque o sentido de voto tinha a ver com o facto de não ser obrigação
da Junta e sim do Estado Central, via Ministério da Administração Interna, equipar a
PSP de meios, nomeadamente de viaturas, para que as forças de segurança pudessem
exercer sem limitações as suas competências. A assunção dessa responsabilidade por
parte da Junta era uma forma de desresponsabilização do Estado Central.——————
—— Duvidava que a medida de fornecer essas duas motos viesse a ter uma grande
influência no combate à insegurança recente na Freguesia. Absolutamente urgente era o
aumento do número de agentes para o policiamento de proximidade. ————————
—— Perguntou, se viesse a ser aprovado, quanto custavam as motos e quando seriam
entregues.————-———————————————————————————
—— Membro José Moreira da Silva (PSD) disse que acompanhava o Membro Aquino
de Noronha nas perguntas que fazia. —————————————————————
—— Solidarizando-se com o PS e o CDS nas críticas ao Governo, realmente não era dar
motas, era pressionar o Governo para haver um reforço do policiamento e da segurança
nas Freguesias de Lisboa e designadamente em Alvalade. ————————————
—— Também gostava de saber o custo das duas motas, era uma informação
interessante. Não forçosamente para dizer que eram muito caras, mas se calhar para
dizer que não haveria dinheiro para dar mais e eventualmente outros meios, como
bicicletas, que permitiam um policiamento em zonas onde os automóveis e as motas
muitas vezes não podiam passar, em locais da Freguesia de mais difícil acesso. -———
—— A segurança na Freguesia de Alvalade tinha sido muito colocada em causa nos
útimos tempos e na comunicação social, o que era sempre mau. Por mais que se dissesse
não haver um sentimento muito generalizado de insegurança na Freguesia, a verdade era
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que à medida que os órgãos de comunicação social iam noticiando casos concretos de
situações que se verfícavam na Freguesia nos últimos meses, isso tinha acentuado uma
sensação de insegurança que era preciso colmatar. ———————————————
—— As medidas iam nesse sentido e votaria favoravelmente, mas teria que ser visto
num panorama mais geral. —————————————————————————
—— Perguntou quantos polícias na 18a Esquadra estavam destinados à Freguesia de
Alvalade. Isso servia para saber eventualmente o ratio de polícias por habitantes. Seria
interessante saber, comparado com outras Freguesias da Cidade de Lisboa, se o ratio de
Alvalade era maior ou menor ou se estava de acordo com a média geral.———————
—— Outras medidas tinham que ser tomadas além dessas. Não era simplesmente ter
polícia na rua, que era importante mas não chegava. A iluminação pública, ter os locais
de mais difícil acesso, locais mais escuros com uma iluminação carreta, isso não era
forçosamente ter uma iluminação mais forte e sim uma iluminação carreta desse locais
para dissuadir uma agregação de meliantes nessas zonas e de atividades impróprias. Era
algo que também tinha que ser tomado em consideração, além de todos os esforços de
apoio social que tinham de continuar a ser dados na Freguesia. ——————————
—— Mais do que uma vigilância, havia outros meios de colmatar a sensação de
insegurança que os órgãos de comunicação social infelizmente começavam a passar
para o exterior e que se devia com cuidado e sensatez, acabar com isso.———————
—— Apoiava a medida e pedia os dados que a Junta de Freguesia pudesse transmitir
sobre o ratio, sobre outras medidas que pudesse estar a tomar ou vir ainda a tomar em
relação por exemplo à iluminação da Freguesia e alguns apoios sociais.———————
—— Membra Francisco Camacho (CDS-PP) disse que o CDS-PP votaria
favoravelmente o protocolo. Conhecia bem a realidade da 18a Esquadra e revia-se nas
palavras sobre o excelente trabalho que o Chefe da 18a Esquadra, o agente José
Bernardo, tinha conseguido concretizar na promoção da segurança na Freguesia de
Alvalade e do espaço de Lisboa. ———————————————————————
—— Independentemente dos recursos que eram alceados e que mereciam a
concordância do CDS-PP, gostaria de indagar o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia de Alvalade no sentido de perceber se tinha alguma informação quanto a uma
matéria que ia suscitar e que tinha a ver diretamente com a zona da Cidade
Universitária. Eram dados públicos e posicionamentos também de outras instituições,
designadamente da comunidade estudantil representada pelas associações académicas e
de estudantes que manifestavam essa preocupação, não só no início do presente ano
civil mas também em períodos mais recentes. —————————————————
—— Em sede de Câmara Municipal de Lisboa e de Assembleia Municipal ficou
estabelecido, por deliberações em sede própria, que se promoveria no espaço da Cidade
Universitária um reforço da iluminação dos parques presentes no campus universitário e
também uma gestão do espaço urbanístico e do território, de forma a permitir uma
perceção de maior segurança e que essa realmente se efetivasse. ——————————
—— A sua pergunta, sabendo que não se tratava de uma competência da Junta de
Freguesia de Alvalade mas era numa área que fazia parte do seu território, até
considerando que o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Fernando Medina disse
que durante o período de pandemia não se limitariam as obras públicas e as
necessidades que estavam projetadas, a pergunta era saber a razão para ainda não ter
havido um desenvolvimento no reforço da iluminação no espaço do campus
universitário.——————————————————————————————
—— Se o Senhor Presidente da Junta de Freguesia conseguisse esclarecer quanto a esse
tema seria muito importante, até porque era uma inquietação de muitos fregueses de
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Alvalade e de muitas pessoas que frequentavam o espaço da Freguesia, em particular na
área universitária. ————————————————————————————
—— Membro Daniel Carapau (BE) disse que apesar de compreender a intenção da
Junta de Freguesia devia ser o Governo e o Ministério da Administração Interna a
providenciar os meios que as forças de segurança necessitavam para as suas missões.
Apesar de perceber a intenção, entendia que não se deviam generalizar esses
procedimentos por parte das autarquias. Portanto, iria abster-se. ——————————
—— O Senhor Presidente da Junta disse que estavam à espera da aprovação desse
ponto para poder iniciar os procedimentos pré-contratuais, o que significava que não
tinham montante da compra das motas mas estimava-se, de acordo com a prospeção de
mercado que foi feita, gastar cerca de 12 mil euros com IVA incluído na aquisição das
duas motas. Era um valor com o qual não se comprometia, uma vez que estava à espera
da aprovação para poder iniciar os procedimentos pré-contratuais e ter o valor fechado,
embora 12 mil euros fosse um valor expectável que tinham em vista.————————
—— Recordou que no passado num protocolo idêntico, embora com meios materiais
distintos, o PSD votou favoravelmente. No mandato anterior houve uma proposta de
igual génese e pelo menos com a mesma fundamentação. Isso não deixava de ser
importante. ———————————————————————————————
—— Quanto aos dados pedidos, não os tinha consigo de momento mas tinha muito gosto
em tentar recolhê-los para responder. Se depois o Membro José Moreira da Silva tivesse
a bondade de lhe fazer chegar por escrito iria indagar junto das entidades competentes.
Eram importantes também para a gestão quotidiana de resposta às questões de
segurança no bairro. ———————————————————————————
—— Lembravam-se certamente no início da reunião, a propósito da questão de uma
freguesa, as dificuldade e divergências que tinham com o departamento municipal de
iluminação pública. Tivera oportunidade de falar com o Senhor Presidente da Câmara
aquando de um crime violento que existiu em dezembro, o assassinato de um jovem que
foi aliás homenageado em frente à Faculdade de Ciências, sobre as situações de
insegurança na Cidade Universitária. —————————————————————
—— Era uma situação relativamente complexa, que tinha muitas décadas e que tinha a
ver com a maior parte do espaço da Cidade Universitária estar em domínio público
universitário. Significava isso que a competência em mais de metade do território que
conheciam como Cidade Universitária era de gestão exclusiva da própria Cidade
Universitária. ——————————————————————————————
—— Quando questionado, o Senhor Reitor percebeu que a competência em matéria de
iluminação era dele próprio, percebeu que era sua responsabilidade sobre iluminação de
becos e situações de insegurança dentro da Cidade Universitária.—-————————
—— A Câmara de Lisboa tinha alguma responsabilidade sobre uma parte do território,
tinha feito algumas alterações muito importantes nas partes do território que
administrava, embora reconhecesse e tivesse dito ao Senhor Presidente da Câmara que
as questões de iluminação da sua responsabilidade era muito importante que fossem
feitas o mais brevemente possível. ——————————————————————
—— Havia outro problema no espaço da Cidade Universitária sobre o qual falara
pessoalmente com o Senhor Diretor da Faculdade de Ciências e que tinha a ver com a
concessão de um bar junto ao jardim do Campo Grande mas ainda dentro do espaço da
Cidade Universitária, conhecido por Minicampus. O primeiro contrato de concessão
feito pelo anterior Diretor da Faculdade de Ciências permitia a venda de álcool a preços
extraordinariamente baratos até noite dentro.——————————————————
—— Isso provocou uma aglomeração indesejada de pessoas, muitas vezes não
estudantes, criando algumas situações menos felizes e de insegurança. O Senhor Diretor
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disse que o contrato de concessão terminava dentro de dois a três anos, embora não
tivesse a certeza porque estavam a falar na rua com alguma informalidade, e que era
uma preocupação da própria Faculdade de Ciências poder pôr termo a esse contrato. -—
—— Disse que acompanhava as questões colocadas, eram questões sobre as quais
tinham procurado não dar resposta direta por não ser competência mas pressionar
politicamente ou institucionalmente a Cidade Universitária, a Reitoria e a CML.
Tiveram algumas respostas, não eram ainda todas as que queriam, mas estava
convencido que protocolos como aquele que queriam aprovar concorreriam para
responder e resolver uma parte significativa dos problemas que os Membros da
Assembleia de Freguesia referiram. —————————————————————
—— O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver mais intervenções,
submeteu à votação a Proposta n.° 180/2020, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 16 votos a favor (PS, PSD e CDS-PP) e 3 abstenções (CDU e BE) —
—— Submeteu à votação a Ata em minuta relativa às deliberações tomadas na presente
reunião, tendo a Assembleia deliberado aprovar por unanimidade. ————————
—— Disse que já tinha participado em muitas reuniões por várias plataformas mas
nenhuma funcionava tão bem do ponto de vista tecnológico como a que usavam na
Assembleia de Freguesia. Dizia isso com toda a franqueza.————————————
—— Ainda no dia anterior participara numa reunião com dois engenheiros informáticos
no apoio e com todo um dispositivo mas não funcionou nem de perto com aquilo que
verificaram nas duas sessões. Isso devia-se em larga medida à competência do Daniel
Pereira. Para aqueles que não conheciam o nome do grande informático da Junta de
Freguesia, ele estava ali à frente, o Daniel Pereira, responsável pela eficiência e a
qualidade da telemática nas reuniões da Assembleia. ——————————————
—— Gostaria que tivesse sido a última vez em que tinha o prazer de contar com o
Daniel Pereira à sua frente. Seria sinal desde logo que havia avanços significativos em
termos de saúde pública. Em primeiro lugar seria isso que queria dizer. Também
porque, sem pieguices demasiadas, tinha saudades de ver as pessoas presencialmente.
Viam-se todos uns aos outros mas não era a mesma coisa. Portanto desejava que a
próxima reunião fosse presencial, do modo como estavam habituados. ———————
—— Desejou a todos boas férias, da melhor maneira possível, com banhos mais ou
menos longe e mais ou menos confinados, mas que fossem umas boas férias
retemperadoras.—————————————————————————————
—— Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e três
horas e cinquentaminutos.—————————————————————————
—— Da sessão foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pêlos membros da Mesa presentes. —————————————————————
1°.SECRETÁRIO 2°.SECRETÁRIO
—.-......-——.....-———.——OPRESIDENTE———————————————
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