INFO RMAÇÃO ES CRITA À AS S EMBLEIA DE FREG UES IA

Dando cumprimento ao estabelecido na alínea v) do artº 18º da Lei 75/2013,
de 12 de setembro, apresenta-se, para apreciação da Assembleia de Freguesia,
a informação escrita das atividades e da situação financeira da Autarquia.
Criada pela Lei 56/2012, de 8 de novembro a Freguesia de Parque das Nações
apenas adquiriu eficácia plena após as eleições autárquicas de 29 de setembro
de 2013, tendo os seus Órgãos tomado posse em 22 de outubro, pelo que, à
data desta informação, estão cumpridos 57 dias de governação.
A despeito de, até à presente data, esta Junta de Freguesia não ter recebido
qualquer verba, das transferências financeiras do Estado a que tem direito, é
com indisfarçável orgulho que deixamos aqui informação do muito que foi feito
e que passamos a expor:
GOVERNAÇÃO

Quando, em 22 de outubro, este Executivo tomou posse era a seguinte a
realidade da Junta de Freguesia de Parque das Nações:


Inexistência de sede social



Inexistência de números de Identificação Fiscal e de Segurança Social



Inexistência de pessoal técnico



Inexistência de equipamento



Inexistência de financiamento inscrito no OE/2013 para a assunção de
competências próprias

Esta situação, como facilmente se compreende, tornava inoperacional toda a
atividade da Autarquia e, pior, impossibilitava a comunidade do Parque das
Nações de se dirigir formalmente aos órgãos que acabara de eleger. E isto era,
de todo, intolerável.
Como primeira decisão, e de forma simbólica, entendemos que deveríamos
promover a imediata entrada em funcionamento de um endereço eletrónico da
Junta de Freguesia, que permitisse aos cidadãos a informação necessária sobre
a sua autarquia e um contato direto para se dirigem aos membros eleitos.
O endereço eletrónico da Junta de Freguesia do Parque das Nações ficou
disponível no dia 23 de outubro de 2013. Atualmente, mais de centena e meia
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de pessoas subscreveu a newsletter digital associada ao nosso sítio Web,
recebendo desta forma todas as atualizações e notícias da Junta em tempo
real.
Uma semana após a tomada de posse, e na sequência dos nossos alertas junto
da senhora vereadora Graça Fonseca e da Direção-geral das Autarquias Locais,
o senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais garantiu que seria inscrita
na segunda alteração do Orçamento de Estado, então no Parlamento, a verba
devida à Freguesia do Parque das Nações referente ao último trimestre de
2013, no valor de 40.396€.
Durante estes primeiros dias de atividade, o presidente da Junta de Freguesia
de Parque das Nações participou em 15 reuniões com entidades exteriores à
Freguesia do Parque das Nações. A saber:


5 Reuniões com a Câmara Municipal de Lisboa.
 1 Reunião com a presença da atual e do antigo presidente
da Junta de Freguesia dos Olivais
 1 Reunião conjunta dos vereadores Duarte Cordeiro,
Higiene

Urbana,

e

Graça

Fonseca,

Modernização

Administrativa e Educação
 1 Reunião com o vereador das Finanças
 1 Reunião com o vereador do Desporto


3 Reuniões da Assembleia Municipal de Lisboa



4 Reuniões de representantes na Assembleia Municipal de Lisboa



1 Reunião com a diretora-geral da DGAL



1 Reunião com a CCDR-LVT



1 Reunião com a ANAFRE

Com entidades da freguesia foram promovidas, com apoio ou ação direta da
Junta, as seguintes reuniões:


4 Assembleias de Freguesia



9 Reuniões do Executivo
 2 Reuniões públicas



1 Reunião com a Associação de Pais da Escola Básica Vasco da Gama
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1 Reunião Informal com pais e encarregados de Educação da Escola
Básica do Parque das Nações



1 Reunião com encarregados de educação da Escola Básica Infante D.
Henrique.

Procedeu-se ainda à preparação e apresentação para apreciação ou aprovação
da Assembleia de Freguesia dos seguintes documentos:





Orçamento para o ano económico de 2013
Grandes Opções do Plano e Orçamento, para o ano económico de 2014
Mapa do pessoal e Regulamento da Orgânica dos serviços da JFPN
Projeto de Regulamento de Taxas e outras Receitas da Freguesia e sua
fundamentação económica, que se encontra em consulta pública, nos
termos do artº 117ºe 118º do Código do Procedimento Administrativo.

Não obstante a falta de condições de atendimento e expediente, foram
atendidas e encaminhadas diretamente pelo Executivo e pela única funcionária
da JF, dezenas de comunicações e pedidos que nos foram chegando - muitas
das quais recebidas diretamente nos serviços municipais onde funciona a Junta
de Freguesia - no âmbito de uma normal atividade de secretaria.
Foi igualmente assegurada a redação e envio de 34 ofícios a entidades
diversas, até á presente data e dado suporte na preparação e digitalização e
documentos, designadamente de apoio às Assembleias de Freguesia.
Estão a ser árduos, mas muito estimulantes, estes primeiros passos para a
instalação da nova Freguesia do Parque das Nações. Este Executivo soube
encarar as dificuldades com determinação e empenhou-se na resolução
imediata das lacunas que foi encontrando. Com orgulho, podemos dizer que
cumprimos todos os prazos legais a que estávamos obrigados e soubemos,
ainda assim, promover e dinamizar atividades dirigidas à nossa comunidade.
RECURSOS HUMANOS

Por acordo com a senhora Presidente da Junta de Freguesia dos Olivais, e a
pedido da Junta de Freguesia de Parque das Nações, foi concedida a
transferência, em regime de mobilidade, de uma Técnica Superior, que se
encontra ao serviço da nossa autarquia, desde 11 de novembro de 2012, e que
vai constar do nosso mapa de pessoal para 2014.
Importa sublinhar a excelência do relacionamento entre autarquias, patente
neste processo, uma vez que, consciente das dificuldades de instalação da
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Junta de Parque das Nações, a Junta de Freguesia dos Olivais garantiu, até
final do corrente ano, os pagamentos remuneratórios da referida funcionária.
INSTALAÇÃO

Conhecidas as condicionantes da instalação da Junta de Freguesia, foi opção
deste Executivo garantir, tão rápido quanto possível, um modelo de serviços de
governação que permitisse a escolha dos locais de instalação da Junta de
Freguesia.
Optou o Executivo por uma estratégia de desconcentração de serviços, em
função das suas características próprias, prevendo três locais distintos:


Sede da Junta de Freguesia
Espaço na Alameda dos Oceanos destinado a alojar os serviços administrativos,
atendimento ao público e Executivo, onde o bem receber e servir se sobreponha a
opções de grandes áreas;



Serviço de proximidade na Zona Poente
Espaço com serviços de atendimento capazes de responderem às necessidades dos
residentes na Quinta das Laranjeiras, Casal dos Machados, Bairro do Oriente e Bairro
da Centieira. Foi solicitado à CML a cedência do seu espaço na Rua Pe. Joaquim Alves
Coreia, na Quinta das Laranjeiras.
Para este espaço estão ainda previstos outros serviços, nomeadamente um posto de
atendimento de cuidados primários de saúde.



Serviços Operacionais
Instalar os Serviços de Gestão Urbana e Ambiente nas duas salas cedidas pela CML, no
Monobloco, onde funciona provisoriamente a Junta de Freguesia. Será ainda solicitado
à CML espaço exterior ao monobloco para utilização como “estaleiro” da JFPN.

MOBILIDADE

Foi criado o grupo de trabalho “mobilidade”, que está a estudar as diferentes
situações já identificadas neste domínio. Depois desta avaliação global, serão
definidas medidas concretas de correção que, acreditamos, irão conferir eficácia
aos resultados esperados.
O referencial para algumas destas medidas baseia-se no “Pacote Mobilidade” do
IMT, mormente no respeitante, à “acalmia de tráfego”, conceito que tem como
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objetivo a redução dos impactes negativos do tráfego motorizado e a melhoria
das condições de circulação dos modos suaves de deslocação.


Bicicletas e Ciclovias
Iniciámos um primeiro diálogo com empresa especializada nas soluções
de bicicletas partilhadas, avaliando a possibilidade de implementar esta
solução na freguesia do PN. Por outro lado, no sentido de fomentar a
utilização da Bicicleta como um meio de transporte privilegiado para a
deslocação na Freguesia, estamos a reunir com a CML a definição das
ciclovias, no sentido de melhorar as existentes (Ex. piso inadequado na
Alameda dos Oceanos) e definição/construção de novas vias.



Iluminações de Natal na Freguesia
Demos apoio de divulgação e promoção a uma iniciativa do Jornal
Notícias do Parque, que leva a cabo um “Concurso de Natal” que visa
ornamentar e iluminar, com criatividade, a freguesia para a época festiva
que se aproxima



Falhas na Iluminação Pública.
Têm vindo a verificar-se falhas graves na iluminação pública, as quais
têm obrigado a intervenções na rede, com consequente abertura de vala,
reparação de avaria, normalização de cotas e cabos, e reposição de
pavimento em três situações já identificadas (R. Nova dos Mercadores,
R. Mário Botas, torre junto ao Hotel Tivoli).
Estas intervenções estão a ser efetuadas pela EDP a solicitação da
Câmara de Lisboa, que herdou da Parque Expo a rede de iluminação
pública.
Nas duas últimas semanas, foram ainda identificadas novas situações de
extensas avarias na rede (R. das Musas e arruamentos adjacentes e R.
do Zambeze), que se encontram neste momento em avaliação pela CML
e EDP.
A JFPN tem insistido junto da CML para a necessidade de agilizar estes
processos de correção de anomalias, ao que a CML tem contraposto o
estado degradado da rede que herdou da Parque Expo, o que obriga a
intervenções de fundo, com substituição de cablagens, situação que é,
necessariamente, mais demorada.
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Adesão ao Sítio Web Na Minha Rua, da CML.
A JF formalizou a sua adesão eletrónica ao site A minha rua, para agilizar
e tornar mais expedita a resolução de situações anómalas na via pública.

AMBIENTE

Foi efetuada uma reunião com a CML no sentido de ser melhorada a limpeza
nos bairros da zona poente. Já foi efetuada uma intervenção de lavagem dos
contentores e será elaborado um programa de intervenção, ao qual estará
associada uma campanha de comunicação, para a qual iremos contar com a
colaboração das associações locais, para a sua divulgação e promoção.
FINANÇAS

Foi iniciado o processo de levantamento técnico do Software mais apropriado
para a gestão da Junta de Freguesia. Foram contatadas várias empresas tendo
em vista a elaboração do processo de aquisição, segundo as boas práticas e a
legislação da contratação pública. Estamos, nesta altura, a trabalhar com o
nosso jurista, na elaboração de toda a documentação necessária para o
procedimento.
DESPORTO

Realizámos duas reuniões com o Clube Desportivo Olivais e Moscavide, a
pedido da respetiva Direção, para um primeiro contacto da realidade do Clube.
ASSOCIATIVISMO

Com a realização de duas Assembleias de Freguesia descentralizadas nas
instalações do Clube Olivais e Moscavide e Grupo Desportivo Centieirense, a
JFPN demonstrou e reafirmou aos corpos diretivos destas duas associações que
tem como objetivo central e programático uma aproximação real a todas as
associações da freguesia.
SAÚDE



Centro de Saúde Parque das Nações
Está em fase final a criação do Grupo consultivo de Saúde, bem como a
definição dos moldes em que este irá funcionar, no sentido de
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desenvolver, junto das entidades competentes, todo o processo de
construção do Centro de Saúde Parque das Nações.


Gabinete de Enfermagem
Foi iniciada a construção do modelo de funcionamento do gabinete de
enfermagem. Foram já visitadas as instalações onde o gabinete será
instalado, na Rua Padre Joaquim Alves Correia – Quinta das Laranjeiras.
A sua instalação será iniciada logo que o espaço nos seja entregue pela
CML (Gebalis).

RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA ATIVA



Atividade Sénior – integração comunitária
Foi promovido um encontro - no dia 19 de Dezembro - entre os
seniores do Parque das Nações frequentadores do Programa Viver Sem
Solidão e os utentes do Centro de Dia das Laranjeiras com o intuito de se
estabelecer uma maior integração comunitária.
No decorrer do lanche convívio foi promovida uma venda de Natal de
artigos produzidos pelos Idosos deste centro de dia, visando por um lado
a promoção e divulgação dos seus trabalhos e, por outro, a obtenção de
receita para a sua Festa de Natal.



Festa de Natal 2013 na zona poente – 21 Dezembro
Está a ser organizada, com as coletividades locais, a Festa de Natal 2013
envolvendo todas as crianças da zona poente – Quinta das Laranjeiras,
Casal dos Machados, Bairro do Oriente e Rua da Centieira. Sob o lema “
de uma criança para outra criança” esta iniciativa está a ser um sucesso
com a campanha de recolha de brinquedos, com o apoio de algumas
Escolas locais.
A criança que oferece um brinquedo seu, receberá uma estrela feita por
crianças da zona poente, para colocar na sua árvore de Natal lá de casa.
Uma forma de promover a solidariedade e partilha entre crianças.



Alimentos para todos
Todos o Executivo colaborou ativamente com a Delegação da Cruz
Vermelha do Parque das Nações na campanha “Missão Sorriso 2013”
que decorreu no Continente nos dias 8 e 9 de Novembro.
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Os alimentos recolhidos foram distribuídos numa primeira fase pela Rede
L&M da Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados, sendo os restantes
reconvertidos em cabazes de Natal a distribuir pelas famílias em data
próxima do Natal.


Diagnóstico social e humano
Com o objetivo de ser feito o diagnóstico social da Freguesia do Parque
das Nações, foi feita uma primeira abordagem ao Estudo Sobre Bairro
Casal dos Machados, visando um melhor conhecimento sobre esta
comunidade.
O Estudo foi elaborado e apresentado pelo Centro de Estudos
Geográficos – Universidade de Lisboa e será objeto de um maior
aprofundamento, a curto prazo.



Operação Varridela – Santa Casa da Misericórdia – 12 Dez.
A JFPN aderiu a esta iniciativa com 6 voluntários, percorrendo toda a
freguesia desde o Trancão à Matinha e toda a zona Poente, por forma a
fazer a contagem dos cidadãos sem-abrigo existentes no seu território.



Rede L&M
Com vista à elaboração de um “planeamento participado 2014” foi
enviada comunicação a todos os Parceiros da Rede L&M no sentido de
fazerem chegar a lista de atividades com necessidade de eventual apoio,
por parte da JFPN.
O critério seguido perla Junta foi o incluir no GOP apoio às 4 grandes
atividades transversais e apoio pontual a alguns parceiros, de acordo
com os projetos que irão enviar.

EMPREENDORISMO E INOVAÇÃO



Bolsa de Oportunidades
No âmbito do grupo de trabalho “Sistemas de Informação” está a ser
estudada a criação de uma “base de dados” com os perfis, competências
e talentos dos residentes da freguesia do Parque das Nações, de forma a
apoiar a criação de emprego.
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EDUCAÇÃO

Nestes primeiros dias, como já referido, foram estabelecidos contatos com os
pais e encarregados de Educação das três escolas do ensino básico da
freguesia.
Foram enviados dois ofícios ao sr. Secretário de Estado do Ensino e
Administração Escolar, em novembro e já em dezembro, solicitando uma
reunião com caracter de urgência. Aguardamos resposta.
Com o objetivo de garantir qualquer turbulência junto da comunidade educativa
no decorrer do ano letivo, os executivos da juntas de freguesia do Parque das
Nações e dos Olivais acordaram politicamente que a gestão do CAF no ano
letivo de 2013/2014 nas três escolas básicas do Parque das Nações,
programada e iniciada pela JF dos Olivais, deveria manter-se até ao final do
ano letivo (Junho de 2014), havendo nesta data o necessário acerto de contas
entre autarquias.
A Junta de Freguesia do Parque das Nações irá programar e gerir o CAF apenas
a partir do ano letivo de 2014/2015, havendo, contudo, necessidade de
proceder aos acertos financeiros assumidos no primeiro semestre de 2014 pela
Junta de Freguesia dos Olivais.
Este acordo político foi estabelecido entre os presidentes das duas Juntas de
Freguesia, na presença da vereadora da Educação e da Modernização
Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, ficando também acordada
idêntica metodologia e acerto de contas quanto à assunção de
responsabilidades das pequenas reparações e espaços verdes nas escolas.
CULTURA

A Junta de Freguesia, como se sabe, não pode promover diretamente a
candidatura de uma Marcha Popular, mas esse é o desejo do seu executivo.
Depois da candidatura pioneira da Associação de Moradores e Comerciantes do
Parque das Nações ao Concurso das Marchas Populares de Lisboa, a Junta de
Freguesia do Parque das Nações encetou contatos com a direção do Grupo
Recreativo Centieirense no sentido de colaborar na organização da Marcha
Popular do Parque das Nações, aliando a colectividade, à promoção histórica do
lugar – Centieira – e às tradições da cidade de Lisboa.
É um processo que iremos incentivar.
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Foram cedidos ao público do Parque das Nações, através da divulgação pelo
sítio da Web, os dez bilhetes para o Concerto de Natal, Messias, de Händel, que
a Câmara Municipal de Lisboa cedeu à Junta de Freguesia.
Foi construído, mantido e dinamizado o sítio Web da Junta de Freguesia.
Durante estes dias foram recebidos, e respondidos, através do formulário de
contacto do site Web quase duas centenas de informações e pedidos da
comunidade.
Foi aprovada a nova imagem gráfica da Freguesia, que permitiu, por exemplo,
iniciar o processo de aquisição do Selo Branco, na Imprensa Nacional casa da
Moeda.
TURISMO

Foram encetados os primeiros contactos com a Associação de Turismo de
Lisboa, com vista dar a conhecer o nosso programa para 2014 e estabelecer
formas de articulação comum.
PROTEÇÃO CIVIL

Foram encetados os primeiros contactos com a Autoridade Nacional de
Proteção Civil, com o objetivo de dar a conhecer o nosso programa para 2014 e
estabelecer formas de articulação comum.
PROVEDORIA DA QUALIDADE

Foram dados os primeiros passos para a constituição do Gabinete Qualidade +.
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