
----- SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALVALADE,
REALIZADA NO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM --------------

ATA NÚMERO DEZANOVE
= (Mandato 2017-2021)
oo Aos sete dias do més de junho de dois mil e vinte e um reuniu, em sistema de

videoconferência, nos termos do artigo 24.°-A do Código do Procedimento
Administrativo, aditado pela Lei numero 72/2020, de 16 de novembro , a Assembleia de

Freguesia de Alvalade, sob a presidéncia do seu Presidente efetivo, Luis Filipe Nunes
Coimbra Nazaré.
----- Assinaram a “Lista de Presenças”, para além dos mencionados, os seguintes

Membros:
= Do Partido Socialista (PS): — Rosa Maria Gomes Lourenço, António Diogo

Carvalho Gongó de Carvalheda, Rita Alexandra Delgado Branco dos Santos Teixeira,
Vitor Jorge Oliveira Martins, Maria Manuela Costa Malheiro Dias Aurélio Ferreira,

Frederico José Barros da Fonseca Santos e Maria Liliana Borges Damião Galvão. -------
= Do Partido Social-Democrata (PSD): - Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e
Silva, Anténio Manuel Pimenta Prôa, José Luis Rezende Moreira da Silva e Alexandre

Fernando Martins Reboredo Seara.
= Do Centro Democratico Social-Partido Popular (CDS-PP): Francisco Maria

Rosa Fialho Camacho, Abel Manuel de Matos Alves dos Santos, Ana Rita Gagean de

Sousa Guerra Costenla e Helder Fernando Simões dos Santos. -------------------------------
== 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 reuniäo os seguintes Membros:
= Igor Boal Rogadas, que justificou a sua auséncia e foi substituido por Maria

Manuela Ferreira.
= Joana Vanessa Henriques Medeiro, que justificou a sua auséncia e foi substituida

por Vitor Martins.
----- André Manuel Rabaça Bernardo, que justificou a sua ausência e foi substituído por

Frederico Santos.
= Mario Rui Peixoto dos Reis Costa, que justificou a sua auséncia e foi substituido

por Maria Liliana Galväo.
= José Lima Andrade dos Santos Correia, que justificou a sua ausência e foi

substituído por Helder dos Santos;

= Afonso Maria da Silva Moreira, que justificou a sua auséncia e foi substituido por

Daniel Carapau.
==—=— Às vinte e uma horas e cinco minutos, constatada a existência de quórum, o

Senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a reunião. ------------------------------
nee PERIODO DE INTERVENCAO DO PUBLICO -----------------------

= Freguesa Regina de Morais fez a seguinte intervençäo:
----- “A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que acho profundamente injusto que
esta reunião seja online. É injusto porque as pessoas mais velhas não têm possibilidade
de dizer o que pensam através de um computador. Outro aspeto é porque participar
numa reunião online é um fator de exposição, que nem todos gostam e querem expor-

se. Eujá me expus perante Fernando Medina, ja estou por tudo. ----------------------------
= A questão é em que estado está o Jardim da Celeste, que contém três hortas na
segunda versão e, como o Executivo da Junta de Freguesia de Alvalade sabe, há um
abaixo-assinado dos moradores que é contra hortas urbanas neste logradouro. ----------

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----- Porque é que o atual projeto contém três hortas? Porque é que duas dessas hortas
estão localizadas exatamente nas traseiras do número 8, onde antes duas moradoras
tinham o quintal em terreno comunitário? Porque é que estas duas hortas estão
exatamente colocadas onde duas moradoras anteriormente tinham quintais em terreno
comunitário?

= E porque é que estas duas moradoras tinham esses quintais ilegais? Dado que
estas duas moradoras são conhecidas do Executivo da Junta de Freguesia de Alvalade.
A Dona Gertrudes e a sua vizinha conhecem muito bem o Presidente e o Tesoureiro da
Junta de Freguesia de Alvalade.
----- Porque é que estas senhoras tiveram durante anos os seus quintais em terreno
comunitário? Isto é, ilegalmente.
= Deixem-me dizer que este processo é doloroso para mim.----------"-nn
----- Houve um projeto que continha um parque de estacionamento num logradouro
verde, defendido pelo PDMde Lisboa como zona verde permeável a preservar. Como é
quefoi possívelpensar-se um parque de estacionamento para este logradouro? ---------
= A segunda versão do projeto, a Junta de Freguesia desistiu dele por causa das
diferenças de níveis e não por causa de se tratar de um património ambiental, não por
causa de se tratar de um património arquitetónico da responsabilidade de Caldeira
Cabral, pai da arquitetura paisagista em Portugal. A única justificação foi a diferença
de desníveis que José Neto na reunião de apresentação chamou à atenção. ---------------
= Entretanto aparece uma segunda versão, já tem parque de estacionamento e onde

as duas moradoras, as tais senhoras que tinham o quintal na zona comum, tinham dois

projetos. Um projeto era para um gatil que o (impercetível) ajudou a concretizar

porque é ele o coordenador da Casa dos Animais na Freguesia e um abrigo de
pássaros. Nós temos árvores, não sei para que é que os pássaros precisam de abrigos. -

=———— O que é que acontece na segunda versão? Há projetos que entram neste segundo

plano mas o plano do Jardim da Celeste que continha e contém a maioria dos
moradores, assinado por mim, não entrou em consideração. Portanto, houve um plano

democrático que levou a algumas visitas porta a porta a sensibilizar as pessoas e esse
foi posto de parte, mas as duas senhoras aparecem no projeto. ------------------------------
--——— Eis que aparece uma terceira versão, divulgada pela Junta de Freguesia de
Alvalade no seu site, uma terceira versão em que agora existem três hortas que não vão
ser aceites pelos moradores deste logradouro por razões óbvias, nósjá temos hortas. --
= Portanto estas duas senhoras se é garantido ou não, a minha questão está aqui,
que possam usar essas hortas.
----- Ou seja, supondo que estas hortas vão avante, que não vão, então a nova Lei das

hortas permite agora que os cidadãos possam apresentar um projeto às hortas da Junta
e da Câmara... (impercetível) ou estão restritos às hortas?
= Então o que é que acontece? Estas senhoras desistiram dos seus projetos. Quer-me
parecer que elas não podiam, a não ser que haja uma Lei das hortas que lhes permita...
(impercetível)... é o gatil e o abrigo de aves. Portanto, para que é que servem estas
hortas? Para licitar... (impercetível).

----- Uma questão à CDU. A CDU permitiu que estes projetos fossem aceites em
reunião de Executivo. Ou seja, permitiu que a génese destes logradouros que é uma
génese comunitária, é uma génese que foi construída em que cada moradores têm as
suas hortas e no centro têm uma área comum...”

= O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que nao se podiam colocar
diretamente questões a nenhum grupo. As questões eram colocadas à Mesa, que
posteriormente daria a palavra a quem entendesse se tratassem assuntos do foro

 

 

 

 

 

 

 



executivo. Fazia um apelo à capacidade de síntese, já todos teriam entendido as

questões.

=Freguesa Regina de Morais:
----- “Uma questão ao Executivo da Junta de Freguesia de Alvalade, constituído pelo
PS e pela CDU, sendo que a CDU é uma coligação entre o PCP e “Os Verdes”, se
estão contra a construção de parques EMEL aqui, o que é que tencionam fazer, sendo
que há um artigo 44 que deve ser do vosso conhecimento e que estabelece muito bem o
que é um logradouro e o que é que se podefazer com ele ou ndo. ---------------------------
= Quero perguntar porque é que os Membros desta Assembleia ndo tiveram acesso
aos e-mails que eu enviei a apelar à ajuda para a preservação dos logradouros verdes
comunitários de Caldeira Cabral em Alvalade. Quero saber porque é que a mensagem
não chegou até eles e porque é que o Presidente da Assembleia não levou o recado até
eles, dizendo-lhes que havia uma cidadã desesperada para entrar em contacto com

eles.”
= O Senhor Presidente da Assembleia disse que a essa questäo podia responder
muito claramente. As mensagens de qualquer freguês para qualquer dos grupos eram
endereçadas e chegavam aos diferentes grupos. A responsabilidade da resposta
competia a cada grupo político, não competia à Mesa da Assembleia de Freguesia. ------
= Freguesa Regina de Morais:
= “Qual é a posição dos Membros desta Assembleia relativamente à preservação
dos logradouros verdes comunitários de Caldeira Cabral? São um patrimómio
inestimável de sustentabilidade ambiental, social e patrimonial.” ---------------------------

= O Senhor Presidente da Junta disse que agradecia a intervençäo da Freguesa

Regina de Morais, na medida em que dessa vez colocava no foro próprio questões que
tinha vindo a colocar em muitos sítios nos últimos meses.
----- Essa questão já tinha sido respondida, a questão dos logradouros do Bairro das
Caixas. Se visualizassem as reuniões anteriores da Assembleia de Freguesia e por parte
de vários grupos políticos ali representados... mas às quais daria resposta. -----------------
= Começando pelos e-mails dizer que estavam no site da Junta de Freguesia para o
qual a Freguesa Regina de Morais enviou comunicação, tendo sido enviados com
conhecimento para os mails dos grupos representados na Assembleia de Freguesia. Era
da responsabilidade de cada grupo, que fazia a gestão que entendesse desses e-mails e

da sua caixa.
----- Não se tratava da Junta de Freguesia ou da Mesa encaminhar esses e-mails, na
medida em que eram recebidos diretamente pelos grupos com representação na
Assembleia de Freguesia. ---
= Relativamente às questões sobre o logradouro existente entre a Rua Antónia Pusich
e João Lúcio, a tardoz também da Afonso Lopes Vieira, como era do conhecimento

comum e sendo uma questão já longamente discutida em Alvalade, já dos tempos da
antiga Junta de Freguesia do Campo Grande, quando o Bairro das Caixas foi construído
houve uma ocupação informal dos logradouros existentes a tardoz dos prédios. Essa
ocupação deveu-se ao facto de durante trinta e cinco anos a CML e o anterior
proprietário não tomarem conta do espaço.
= Desde 2013 que a Junta de Freguesia de Alvalade implementava uma politica de
recuperação dos logradouros do Bairro das Caixas. Aliás, ao ir morar para Alvalade em
2011, na Afonso Lopes Vieira, sempre lhe fizera muita confusão que os logradouros
traseiros do Bairro das Caixas fossem utilizados em exclusividade por parte de alguns
fregueses e não haver uma política pública que colocasse esses terrenos à disposição da

comunidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= Foi precisamente isso que começou a ser feito em 2013 quando nos logradouros da
Afonso Lopes Vieira, do lado da PSP, o espaço público começou a ser reorganizado e
retirando-lhe essa ocupação informal que tinha quarenta e cinquenta anos nalguns casos,
começando a fazer uma reorganização formal desse espaço. Nalguns casos com
estacionamento, noutros casos com hortas urbanas e pomares. -------------------------------

----- Era nesse âmbito que a Junta de Freguesia apresentou para discussão com a
população um primeiro projeto, que foi discutido na Associação de Moradores do
Campo Grande e apresentado aos vizinhos que moravam naquele troço da Afonso
Lopes Vieira com a António Pusich e a João Lúcio. Desse projeto resultaram aliás
muitas alterações ao primeiro projeto da Junta de Freguesia de Alvalade. ------------------
= Quando se falava injustamente do estacionamento, foi em resultado dessa reuniäo
que tiveram. Näo apenas por causa da questäo legitimamente referida de geotecnia, de
mudanças de terras porque o logradouro criava um declive, mas por vontade dos
moradores que se optou por retirar o estacionamento. O mesmo não aconteceu no

logradouro da Afonso Lopes Vieira na esquina com o início da José Luis do Rêgo
porque era um logradouro que já tinha utilização de estacionamento e o que se tentava
fazer era uma gestão equilibrada entre os usos possíveis dos logradouros. Isso podia
significar pomares, hortas urbanas, estacionamento, parques infantis.---------===.........o
= A proposta da Junta de Freguesia de Alvalade para o logradouro em causa era uma
proposta conjunta de hortas urbanas, de pomar e de parque infantil, até porque esse
logradouro fazia uma ligação pedonal muito importante à escola do Bairro de Santo
António e daí terem começado por fazer os arranjos que ligavam tanto a João Lúcio
como a António Pusich à entrada do bairro da escola Santo António, obra aliás

importantíssima. A inclusão do parque infantil também fazia parte dessa ótica de
ligação do território com a comunidade escolar.
= Era nessa vertente que aparecia a possibilidade de atribuiçäo de hortas urbanas,
entretanto enquadrada num novo regulamento aprovado na ültima Assembleia de
Freguesia por unanimidade. Parecia-lhe ter havido alguma confusäo no entendimento do
regulamento, um regulamento de pequenos jardins e de atribuiçäo de hortas urbanas,
sendo que as hortas urbanas não seriam atribuídas por ajuste direto e ninguém seria
beneficiado, não haveria ninguém a receber uma horta só porque a pedia. Seria através
de concurso.
= Haveria um conjunto de pessoas interessadas em poder ter uma horta, por exemplo
as que estariam disponíveis no logradouro da António Pusich com a João Lúcio, as
pessoas candidatava-se e de acordo com o regulamento que foi aprovado pela
Assembleia de Freguesia seria entregue ou não. Era um regulamento que permitia
encaixar também as possibilidades de organização do espaco publico.----------------------
= No que dizia respeito aos pequenos jardins não se tratava de pegar em pequenos
espaços privados ou pequenos espaços onde a Junta de Freguesia pretendia gerir, mas
em espaços onde o cidadão se candidatasse a fazer. Isso podia ir desde uma caldeira de
uma árvore até uma parte de um logradouro traseiro do Bairro das Caixas, por hipótese,
mas sempre através do regulamento que foi aprovado pela Assembleia de Freguesia. ----
= Já havia muitas pessoas a procurar para que pudesse ser feita uma gestão
comunitária desses território. Olhassem por exemplo para o jardim da Associação de
Moradores, com os quais tinham vindo a falar de maneira cortês nos últimos meses, mas

também para outros lugares da Freguesia que não tinham a especificidade dos
logradouros do Bairro das Caixas.
mena Relativamente à possibilidade de um primeiro, segundo e terceiro projeto, a única
alteração foi aquela que resultou precisamente da discussão pública tida em dezembro
de 2018. O que se via no site da Junta de Freguesia de Alvalade, onde todos os

 

 

 



documentos estavam disponiveis, era que depois do estudo prévio fazia-se um estudo
preliminar. Isso era da natureza dos concursos públicos e da boa gestão política,

administrativa e financeira.
=== Não estavam na fase do projeto de execução. Quando se ia apertando a malha e se

passava para o projeto de execução havia sempre apontamentos que eram necessários

fazer.
= Não se pensasse que iria existir um quarto projeto. Se durante a pendência da obra

se verificassem pequenas correções a fazer nunca se poderia dizer um quarto projeto e

sim uma atualização dos projetos.
= Era importante perceber que aquilo a ser executado no logradouro da António
Pusich com a João Lúcio era o resumo de uma discussão que vinha a ser feita no último

ano e meio com os moradores, não apenas com aqueles que participaram na reunião

promovida pela Junta de Freguesia na Associação de Moradores mas também com
aqueles que os procuravam isoladamente. Aliás, o Executivo já tinha reunido com a
Senhora Regina de Morais e os serviços também, assim como outros vizinhos do
logradouro os procuraram e muitas vezes com entendimentos diferentes da posição da
Senhora Regina de Morais, que a tinha legitimamente.

-=-—— Quando se fazia uma obra, em Alvalade procuravam ter esse cuidado, tentava ser

sempre um resumo das vontades muitas vezes antagónicas dos vizinhos. Não iriam fazer

um estacionamento no logradouro em causa mas muitas pessoas pronunciaram-se

favoravelmente à realização desse estacionamento. Quem participou na reunião em
dezembro de 2018, compreendendo em certa medida a carência de estacionamento no
Bairro de Alvalade no seu conjunto e no Bairro das Caixas em particular, teria
entendido que muitos moradores se pronunciaram pela realização do estacionamento.---
= O que a Junta de Freguesia fez foi medir todas as tensões existentes no território,
todas as vontades diferentes e chegar a esse compromisso global de todas as partes. As
obras que executavam realização no Bairro das Caixas não aconteceram sem que a

população tivesse sido auscultada no momento eleitoral, porque o Partido Socialista

meteu isso no seu programa eleitoral. Havia partidos que podiam não apresentar

programa eleitoral, mas o PS fez e executou.
= Recordou um projeto que pensava ser dos anos noventa, até publicado no Diärio da

Assembleia Municipal, elaborado pelo Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles. O que a Junta

de Freguesia de Alvalade estava a fazer era de alguma maneira pegar no espirito que

promovia para o Bairro de Alvalade e retirando-lhe o estacionamento. O projeto do

Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles incluía um lugar de estacionamento por cada

habitação para o Bairro das Caixas e a Junta de Freguesia estava a implementar o grosso

do projeto verde, aquilo que era a interpretação moderna e atualizada, 20 ou 25 anos

depois dessa obra ter sido feita, e implementá-la de acordo com a vontade coletiva dos

cidadãos.
= Inevitavelmente que nos processos dessa ordem, sobretudo nos processos

participados, havia frustrações porque por vezes não se via o projeto implementado

como foi idealizado. Se mandasse sozinho teria feito as coisas de outra maneira, mas

ainda bem que ninguém mandava sozinho, nem o poder político nem os cidadãos que se

mobilizavam de acordo com os seus interesses egoistas. Esse era o compromisso da

Junta de Freguesia de Alvalade para o território.
----- Freguesa Regina de Morais: ---
= “Eu só queria dizer que na reunião de apresentação do projeto existiam quatro

pessoas que viviam neste logradouro e todas se opuseram à construção deste parque de

estacionamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= Quero dizer que o Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade me mandou calar
sucessivas vezes, que me acusou de estar a fazer um comicio, que me ameaçou de
polícia e de 112. Quero acrescentar que quando defendi as árvores que foram
arrasadas aqui atrás eram efetivamente cinco polícias.
----- Portanto, ndo é verdade. Os moradores deste logradouro na sua totalidade nessa
reunião demonstraram claramente a sua oposição, o que faz todo o sentido. O
logradouro era verde, eram as (impercetível) dos velhotes e continuam desmoralizados
pelofacto das suas hortas estarem neste momento encarceradas atrás de uma horta. ---
= Eu peço a todos os Membros da Assembleia que tenham respeito pelo património
desta Freguesia. Tem imenso valor e as pessoas mais velhas não estão aqui porque não
podem, porque iríamos dizer que o Jardim da Celeste nasceu de uma senhora Celeste
quejá morreu.
= Podem avaliar a Lei das hortas, percebam claramente o que está lá por detrás. O
que está lá por detrás é que a única maneira que a Câmara Municipal tem de fazer
parques EMEL aqui através do PDM, é de zonas verdes. Como as pessoas aqui não
querem as hortas a única possibilidade são estes projetos em que qualquer pessoa do
conhecimento de José Borges e de José Ferreira dê-se a afirmar em campo...” ----------
= O Senhor Presidente da Junta disse que estava de consciéncia tranquila e
lamentava a maneira como algumas pessoas se expressavam, como infelizmente
puderam observar numa reunião presencial que aconteceu com os moradores em 2018 e
onde não estiveram apenas quatro moradores presentes e sim mais de trinta. Aliás, se
fossem ver à página da Junta de Freguesia de Alvalade com as fotografias do evento
estavam mais de trinta moradores presentes, sendo que era uma reunião exclusiva para
esse logradouro.
= Face à maneira como as pessoas se relacionavam com os outros podia haver
necessidade de colocar ordem na condução dos trabalhos e enquanto Presidente da Junta
de Freguesia era responsável não apenas pelo respeito que tinha a instituição Junta de
Freguesia de Alvalade mas pelo respeito dos vizinhos uns aos outros. A reunião tinha
ordem e quebrada essa ordem era necessário repor a autoridade.---------—...............nn
= Estiveram mais de trinta moradores e apenas a Senhora Regina de Morais se
pronunciou contra o projeto da Junta de Freguesia. Aconteceram outras reunides
isoladas com outros fregueses e era muito importante dizer que o logradouro seria mais
verde porque houve demoliçäo de um conjunto grande e significativo de construçôes
ilegais que, como todos sabiam, existiam no coração do Bairro das Caixas. Aliás, se

fossem ao logradouro da José Lins do Rego ou se até no Bairro das Caixas olhassem
para as traseiras dos prédios, existia um conjunto muito grande de construções ilegais
que retiravam possibilidade de crescimento ao espaço verde.
=== A demolição que se fez dessas contruções ilegais, em tudo semelhante à
recuperação para o espaço público dos espaços ocupados informalmente, dariam mais
dimensão ao espaço verde dos logradouros.

= Quaria deixar uma coisa bem clara, era uma questão de honra pessoal e do
Executivo. Quando se criou o regulamento dos pequenos jardins e hortas urbanas foi
precisamente para que não ficassem dúvidas quanto à justeza e à correção regimental
com que eram entregues espaços a fregueses da Freguesia de Alvalade para as suas
hortas urbanas ou para serem cuidadores de pequenos jardins. -------------------------------
= Mesmo que quisesse por algum motivo que não era lícito entregar um talhão a uma
residente, não o poderia fazer porque existia um regulamento aprovado por unanimidade
pela Assembleia de Freguesia.
= Lamentava que pessoas tentassem virar os vizinhos uns contra os outros, que
tentassem criar dissidências e alarmismos onde eles não existiam. Era da natureza de

 

 

 

 

 

  

 



cada um, não censurava e não seria demasiado severo com as palavras, ainda que tivesse
entendimentos severos sobre essa participação em particular, mas da Junta de Freguesia
e do Executivo tinha a certeza de ter cumprido nesse e em todos os outros processos
com a maior honra e a maior verticalidade, com o maior benefício coletivo para a

Freguesia de Alvalade.
eenPERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------
eeeDISCUSSÃO E VOTACÇÀO DA ATA N°18 --""""
----- O Senhor Presidente da Assembleia, constatando não haver intervenções,

submeteu à votação a Ata nº 18, tendo a Assembleia deliberado aprovar, por

unanimidade dos Membros presentes na respetiva reunião.
= Membro Abel Santos (CDS-PP) recordou que na última reunião, precisamente no

período de antes da ordem do dia, tinha pedido ao Senhor Presidente da Junta que
olhasse para um pequeno jardim por trás da Câmara de Lisboa, no fim da 5 de Outubro.
Queria dizer que esse jardim na semana seguinte foi imediatamente intervencionado
pela Junta, o Senhor Presidente rapidamemnte diligenciou no sentido de colocar as

árvores que tanta falta ali faziam.
= Queria deixar essa nota e também pedir ao Senhor Presidente, porque ainda
faltavam os bancos, que diligenciasse nesse sentido. Estava tudo muito contente, o

espaço ganhou outra vida mas um banco ou dois ali seriam excelentes para que tudo

ficasse perfeito.
nnnnenennnnnnnnnnee PERIODO DA ORDEM DO DIA
= Ponto 1 - Apreciação da Informação Escrita do Presidente da Junta de

Freguesia de Alvalade, prevista na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º

75/2013 de 12 de setembro;

= O Senhor Presidente da Junta disse que costumava fazer uma apresentaçäo do

ponto de situação do combate à pandemia, mas tiveram reunião de Assembleia de
Freguesia apenas cerca de um mês antes e os dados consolidados eram pouco
divergentes. Podia fazer na mesma se algum dos Membros da Assembleia de Freguesia
assim o entendesse mas deixava isso à consideração da Assembleia de Freguesia.-------
= Quanto ao mais, a informaçäo tinha circulado e ficava à disposiçäo para as
questões que tivessem como pertinentes.
----- Membro Francisco Camacho (CDS-PP) começou por dizer que, quanto à

interpelação no período de intervenção do público, a posição do CDS-PP nesse tipo de
matérias era uma posição de princípio clara. Era contra todo o tipo de obras abusivas,
fossem elas feitas por parte do setor privado ou do setor público, numa lógica de
promoção do espaço verde e de um ordenamento do território desejável na Freguesia.
Essa era a posição de base.
= Quanto ao tema em alusão, já o puderam verificar no terreno precisamente com a
cidadã Regina de Morais. Era uma causa que tinham acompanhado e continuariam
atentos à sensibilidade dos fregueses de Alvalade.
= No ponto da ordem de trabalhos tinha algumas perguntas para interpelar a Mesa,
que pudesse esclarecer com o Executivo. Algumas notas muito dispersas, tal como a

propria informaçäo escrita.
= A primeira delas era a respeito da formalização contratual dos procedimentos de
contratação pública que se viam na página oito, a celebração do contrato de concurso
público referente à empreitada de requalificação do espaço exterior da Azinhaga das
Teresinhas. Gostaria de compreender o ponto de situagdo dessa obra. ----------------------
= Pelo menos desde 2018 que a Assembleia de Freguesia tinha conhecimento e ja
abordou essa empreitada na ordem trabalhos. Gostaria de saber o ponto de situaçäo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percebiam que houve um impasse no decurso desse concurso püblico e gostaria de ver
esclarecidas algumas informações que o Executivo pudesse prestar. ------------------------
= Em relação aos sistemas de informação, havia uma alusão a um dos processos que
tinha sido muito com os portugueses e Alvalade não estava de parte e que se prendia
com os Censos 2021, uma referência aos balcões de apoio. Talvez o Executivo pudesse
prestar mais alguma informação, designadamente quanto à estatística relativa à
utilização desses balcões de apoio, quantos fregueses recorreram a esse serviço e
quantas horas de serviço a Freguesia despendeu para esse efeito. ----------------------------
= Na pâgina 16, quanto a outros equipamentos, havia uma referência face ao centro
de saúde de Alvalade. Tiveram a reinauguração do centro de saúde, em que esteve o
Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, e gostaria de perceber o que justificava que
passado tão pouco tempo houvesse novos trabalhos. Aparentemente a informação
parecia indiciar isso mesmo.
----- Quanto ao atendimento social de proximidade, havia uma referência muito concreta
ao acompanhamento dos fregueses sobre processos de arrendamento acessível, de
arrendamento apoiado. A questão seria compreender se a Junta de Freguesia de
Alvalade tinha não só um apoio no processo de candidatura, parecia que sim, mas
também na receção daqueles que depois acabavam por ir para Alvalade. -------------------
= No caso das rendas acessiveis tiveram um recente concurso da Câmara de Lisboa
em que havia um conjunto de lotes alocados e circunscritos à Freguesia de Alvalade.
Gostaria de perceber se a Junta tinha algum plano para receber novos fregueses e
aquelas pessoas que ocupavam novas habitações.
= Em relação ao policiamento comunitário da Polícia Municipal, havia uma menção
importante quanto à participação do Executivo num focus group precisamente para a

questão do policiamento comunitário. Noutras Assembleias tiveram oportunidade de
falar sobre essa questão e independentemente dos dados, sendo eles muito relevantes, a
realidade era que tiveram alguns episódios que transmitiram um sentimento de
insegurança em algumas zonas da Freguesia de Alvalade. Gostaria de perceber por parte
do Executivo quais foram as conclusões que se retiraram dessa participação e se podiam
partilhar com todos os fregueses.
= Outro tema que gostaria de ver esclarecido prendia-se com o tópico da educação.
Havia quase uma cronologia da atividade da Junta face à escola básica Teixeira de
Pascoais. Sabia-se existir um relatório da SRU e até pelos contactos com muitos
fregueses gostaria de ver esclarecidos quatro pontos, isso se a Junta de Freguesia tinha
essa informação:

= Saber se o prazo para a concretizaçäo da primeira fase da obra se mantinha a 30 de
junho de 2021; que condiçôes existiriam na escola a partir do dia 8 de julho, como
estava previsto para o início do programa de férias organizado para a interrupção letiva;
onde poderiam consultar o plano de implantação do estaleiro de obra previsto para a
segunda fase; se o espaço exterior, entendido como recreio, teria equipamentos
disponíveis na segunda fase da obra.
= Quanto a um tópico de economia e inovação, tinha uma pergunta que lhe parecia
muito importante em matéria de saúde pública. Havia referência a uma testagem de
rastreio de Covid 19 entre os dia 21 de abril e 4 de maio no Mercado de Alvalade e
queria perceber qual foi a razão para esse espaço ter deixado de ser alvo de triagem.
Acreditava que houvesse alguma justificação e por isso mesmo perguntava ao
Executivo qual foi o critério que presidiu a essa op¢ao temporaria. --------------------------
= Finalmente um tópico mais de índole financeiro, já associado à parte final do
documento da informação escrita, que gerou algumas dúvidas. Alguns dos quadros
refletiam a situação financeira até ao dia 30 de abril, basicamente um terço do ano, e

 

 

 

 

 



tornava-se um pouco incompreensivel a razäo, face a esse periodo temporal
significativo, das taxas de execuçäo das receitas e despesas andarem na ordem dos 6% a

7%.
----- O mesmo se passava se tivessem em consideração as operações orçamentais e
gostaria de compreender qual era o motivo para a taxa de execução orçamental se cifrar
apenas nos 6,68% quando ja passaram quatro meses, um ter¢o do ano fiscal.--------------
= Havia também um tópico muito relevante e que não estava propriamente na
informação escrita, que se prendia com o Bairro São João de Brito. Houve recentemente
o lançamento da obra mas chegaram informações de que a situação na Rua das Mimosas
estava lomge de ser resolvida e longe de ter um plano que desse expetativas aos
moradores. A esse respeito apelava ao Executivo da Junta de Freguesia de Alvalade
para que pudesse prestar esclarecimentos quanto à situação dos moradores, o que estaria
efetivamente consolidado e que poderia ser uma legítima expetativa daqueles que como
o restante bairro faziam parte do Bairro de São João de Brito, os moradores da Rua das

Mimosas.
= O Senhor Presidente da Junta esclareceu, relativamente à requalificaçäo da
Azinhaga das Teresinhas, que a obra estava em andamento. Bastava ir ao espaço para
perceber que ia em bom ritmoe tinha a expetativa que a obra pudesse terminar em

julho.
===—— No presente mandato fez-se uma apresentação das obras relativamente cedo na
medida em que elas foram sempre discutidas com a população, os projetos eram sempre
alvo de algumas mudanças, o processo de auscultação começava no meio do mandato e
a obra não podia começar na mesma altura. Estava em curso e esperava que dentro de
menos de dois meses pudesse estar concluída. -
= Relativamente aos Censos 2021, era um processo que ainda estava em curso.
Apesar da primeira fase de respostas ter terminado a Junta de Freguesia ainda estava a
trabalhar com os Censos. Ainda näo havia dados fechados sobre as taxas de
participação, sobre o ponto de situação, mas o que podia dizer era que a mobilização de
trabalhadores e de recursos por parte da Junta de Freguesia de Alvalade foi muito
elevada, na sua opinião mais elevada do que eram as obrigações da Junta de Freguesia.-
= Parecia-lhe que isso acontecia por alguma inoperância ou incapacidade de
realização desses Censos por parte do INEe a Junta teve que mobilizar mais recursos
humanos e mesmo não humanos para os Censos 2021.
= Assim que tivesse informação mais detalhada do que isso significou em número de
horas e trabalhadores teria muito gosto em fazer chegar aos grupos da Assembleia de

Freguesia.
= Em relação ao antigo centro de saúde de Alvalade a alteração que houve, que
contou numa primeira fase com a Senhora Ministra da Saúde, com o Senhor Presidente
da Câmara e de si próprio, foi a criação de mais uma unidade de saúde familiar, havia
uma e de momentos já tinham duas. Foi isso que motivou a inauguração, bem como o
invstimento que a Junta de Freguesia de Alvalade fez depois na divisão de uma sala

grande.
= O Senhor Primeiro-Ministro esteve presente mais tarde com a Senhora Ministra da
Saúde para lançar o momento da vacinação contra o Covid à população em geral, sendo
que a Unidade de Saúde de Alvalade foi pioneira nessa vacinação e que o Senhor

Primeiro-Ministro escolheu para estar presente.
= Quanto à habitação, as Juntas de Freguesia de Lisboa passaram a ter competências
na habitação mas eram competências muito difusas, sobretudo competências na
alocação de trabalhadores para auxiliar as pessoas a candidatarem-se aos programas no

 

 

 

 

 

 

 

 



apoio às rendas, programas já existentes para habitações municipais, como para auxiliar
pessoas a candidatar para os programas de renda acessivel ou outros. -----------------------
= Sobre o ponto de situação dos edifícios, a atribuição, a entrega das chaves, tudo

isso, eram questões que diziam respeito exclusivamente à Câmara. Naturalmente que a
Junta acompanhava, aliás cerca de duas semanas antes houve o sorteio para atribuição
dos apartamentos da Avenida da República mas essa parte do processo a Junta de
Freguesia não acompanhava e não participava.
= Em relação às questões de segurança, o fórum referido foi organizado pela
Associação Académica da Universidade de Lisboa onde esteve presente o Senhor
Comandante da 18º Esquadra, esteve presente o Membro António Prôa mas na
qualidade de Presidente da Quarta Comissão da Assembleia Municipal. Era um fórum
muito direcionado para as questões de segurança no espaço da Cidade Universitária e o
que se percebia eram níveis importantes de aprofundar, nomeadamente a questão dos
circuitos de videovigilância e que toda a gente presente disse que havia essa
necessidade. Também se reconheceu que o policiamento de proximidade, em particular
com o protocolo da Junta de Freguesia de Alvalade para atribuição dos dois motociclos
e da viatura, foi importante para criar um sentimento de segurança dentro da
Universidade e a diminuição do sentimento de insegurança.

= Também ficou claro que a reparaçäo da iluminaçäo a que ja se procedeu em parte,
por exemplo nas traseiras do ISCTE com uma parte da Faculdade de Direito, foi
importante. Foi uma obra da Câmara com a Reitoria e a construção da residência
universitária nas traseiras da Biblioteca Nacional e do ISCTE seria também um fator
muito importante de consolidação das questões de segurança no espaço da Cidade
Universitária. Havia ainda ali muito espaço expectante e propício a alguma insegurança.
= As traseiras da Faculdade de Direito eram um ponto de encontro de engate informal
e era importante resolver porque realizava-se em horas mais tardias, sendo que havia
sempre alunos a circular dentro do Campus porque as bibliotecas fechavam
relativamente tarde.
= Foi um férum que deixou pistas para o futuro mas onde também se concluiu que
muito tinha sido ja feito a propósito da diminuição do sentimento de insegurança e da
criação do sentimento de segurança.
= Outro ponto era a questäo dos bares existentes nas traseiras da Faculdade de
Ciências, mais junto ao estádio do Sporting, que vendiam bebidas alcoólicas muito
baratas e acabavam por ser focos de ponto de encontro e muitas vezes a horas também
tardias. Às vezes por parte dos estudantes, sendo que não eram os maiores causadores
de conflito, mas pessoas que encontravam ali um sítio onde podiam consumir de forma
barata e criar ali alguns focos de tensão.
wanes Relativamente à escola Teixeira de Pascoais, realmente houve uma reunião com o

responsável da SRU e com o Senhor Vereador Manuel Grilo. A informação que havia
era de que os prazos das obras mantinham-se mas sentia-se mais confortável se o CDS
pudesse inquirir o executivo camarário, quem tinha responsabilidade sobre a execução
das obras, até porque não queria estar a passar informação com quinze dias e que podia
não ser atualizada. Embora se fizesse um acompanhamento sistemático não se sentiria
bem em passar informação sobre uma obra cuja competência não era da Junta, também
por razões de cortesia institucional.
= Quanto aos rastreios no mercado, näo foi um rastreio pontual. A CML estava a
levar a cabo um conjunto de rastreios nos mercados da Cidade de Lisboa e de duas em
duas ou trés em trés semanas havia rastreios aos comerciantes. Ainda na semana
anterior tinha havido um rastreio aos comerciantes dos mercados de Alvalade, não

apenas na Rio de Janeiro mas também no Bairro das Estacas, onde se incluíam os
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trabalhadores da Junta a trabalhar no mercado mesmo não sendo comerciantes. Era uma
operacdo de rotina da Camara Municipal nos mercados e nao pontual. ---------------------
= Sobre a taxa de execuçäo orçamental o que podia dizer era que os primeiros meses
do ano costumavam ser mais fracos, eram também meses onde não havia o nível de

atividades que se começava a verificar a partir dos meses de abril e maio. Portanto,
havia uma tendência geral das instituições para os níveis de execução aumentarem à
medida que o ano se ia prolongando. Dependia também da execução das obras para se
poder consolidar.
= Relativamente ao Bairro São João de Brito, a Junta acompanhava muito de perto a
questão da Rua das Mimosas. Aliás, quando o Senhor Presidente da Câmara propôs e
foi aprovado por unanimidade na Câmara e na Assembleia Municipal a proposta de
alteração do PDM, toda a gente sabia e ninguém se podia fazer surpreendido que a
possibilidade de consolidação da Rua das Mimosas no tecido do Bairro São João de
Brito dependia muito da aprovação por parte da CCDR da alteração do PDM para a Rua
das Mimosas. Se desse esse parecer positivo o problema da Rua das Mimosas ficaria

resolvido.
= Os partidos na Câmara e na Assembleia Municipal sabiam que o que estava a ser
legalizado não incluía numa fase inicial a Rua das Mimosas e foi por exigência do
Senhor Presidente da Câmara que se fez uma tentativa de alteração do PDM, chumbada

na CCDR.
= A Junta de Freguesia de Alvalade estava em colaboraçäo permanente com a
Associação de Moradores do Bairro São João de Brito. A Junta já tinha reunido com o
Senhor Vereador para procurar uma solução definitiva para a Rua das Mimosas, em
função do chumbo da CCDR. Procuravam-se internamente respostas que
possibilitassem a resolução da Rua das Mimosas e esperava que dentro de poucos dias
pudessem reunir numa primeira fase com a Associação de Moradores para tentar
perspetivar uma resposta a esses problemas que se mantinham. ------------------------------
= A empreitada de requalificação do Bairro São João de Brito incluía a Rua das
Mimosas. O facto de não estar garantida, ao contrário do restante tecido do bairro, a

propriedade dos lotes não significava que a CML não fizesse as obras de requalificação
do espaço público, de saneamento, de luz, de infraestruturas da Rua das Mimosas. Ia
avançar na mesma e o que podia dizer era que estavam a trabalhar de forma muito
próxima com o Senhor Presidente da Câmara e em particular com o Senhor Vereador
Ricardo Veludo para a resolução desse problema. Esperava ter dentro em breve

respostas.
= Ponto 2 — Apreciação, discussão e votação da Proposta n.º 173/2021, relativa

à submissão a ratificação pela Assembleia de Freguesia de Alvalade da retificação

da autorização de celebração de contrato de delegação de competências, entre a

Junta de Freguesia de Alvalade e a Câmara Municipal de Lisboa, com vista à
promoção e desenvolvimento das intervenções e ações no âmbito do “Programa

Projetos Especiais” constante da Cláusula n.º 1 do CDC n.º 3/UCT/DRJF/2019. ----
= O Senhor Presidente da Junta esclareceu que esse ponto ja foi aprovado numa
primeira fase na última Assembleia de Freguesia. Tinha deixado a hipótese de ele ter
que voltar caso o texto aprovado em reunião de Câmara e na Assembleia Municipal

fosse divergente.
= Na verdade havia uma cláusula diferente da que foi aprovada na Assembleia de
Freguesia, tratava-se do número 1 da cláusula número 7 do contrato de delegação de
competências em causa e onde se lia “25%” passava a ler-se “35%”. Era o mesmo CDC,
era a mesma questão já discutida na última Assembleia de Freguesia, o que havia era
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uma alteraçäo do texto final aprovado em Assembleia Municipal e por isso pedia essa
correção.

= Membro Helder dos Santos (CDS-PP) disse que ao ler a proposta 173, em que se
propunha a alteração do limite máximo de 25% para 35% não conseguia enquadrar os
valores. Ao cruzar os 35% com o valor que estava no contrato inicial do CDC número
3/UCT/2019, o valor que lá estava na cláusula 6º para os recursos financeiros eram
2.564.000 euros e 35% corresponderiam então a 900 mil euros e não 800 mil. ------------
= Era apenas esse esclarecimento para poder estar mais confortavel no sentido de

 

 

----- O Senhor Presidente da Junta referiu que na cláusula 7º o princípio era o mesmo.
Talvez não tivesse entendido bem a questão levantada pelo CDS. O princípio era o
mesmo que em abril e o que foi aprovado pela Assembeia Municipal, que era diferente
do texto inicial, foi passar o limite máximo até 25% do valor contratualizado para até

35% do valor contratualizado.
= O Senhor Presidente da Assembleia, constatando näo haver mais intervençôes,
submeteu à votação a Proposta n.º 173/2021, tendo a Assembleia deliberado aprovar,
por maioria, com 14 votos a favor (PS, CDS-PP e CDU) e 2 abstenções (PSD e BE) --
= Membro Helder dos Santos (CDS/PP) entregou posteriormente o seguinte
esclarecimento por escrito:

----- “Helder Simões dos Santos, na sua qualidade de vogal do grupo do CDS-PP à
Assembleia de Freguesia de Alvalade por V. Ex.” presidida, vem pela presente
esclarecer o teor da sua intervenção no passado dia 7 de Junho relativamente ao Ponto
2 da Convocatória.
=———— Pretendia, à data, clarificar a discordância percentual encontrada
no Considerando VIII da proposta 173/2021 do Executivo, dado que 35% do valor
contratualizado no CDC nº 3/UCT/2019, que estabelece na sua Cláusula 6.º - Valor
Total de Recursos Financeiros, o valor de 2.564.047€. corresponde a 897.416€ e não a

801.909€ como se encontra lavrado neste Considerando.
= Posto isto:

----- 1. Se o objetivo da proposta 173/2021 do Executivo desta Junta de Freguesiafosse
ter aquela percentagem corretamente aferida, tal como afirma este Considerando,
então o valor correto a apresentar seria 31% e não 35%,

—--- 2. Se o objetivo fosse indicar que este valor de 801.909€ era inferior ao limite
máximo de 35%, então este Considerando VIII, que conjuntamente com o VIIformam a
alma da proposta 173/2021, acaba por ser redigido de forma pouco clara. ---------------
----- Desta forma, por via do presente esclarecimento, solicita que a sua intervençäo
fique corretamente expressa na ata da respetiva Assembleia de Freguesia,

conjuntamente com a informação prestada, na altura, por S. Ex“ o Sr. Presidente da
Freguesia de Alvalade.”
= O Senhor Presidente da Assembleia submeteu à votaçäo a Ata em minuta

relativa às deliberações tomadas na presente reunião, tendo a Assembleia deliberado
aprovar por unanimidade.

=-—== Concluída a ordem de trabalhos, deu por encerrada a reunião, eram vinte e duas

horas e vinte minutos. ---
= Da sessäo foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pelos membros da Mesa presentes.
1°.SECRETARIO - ___2°.SECRETARIO -
= O/PRESIDENTE
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