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I – NOTA INTRODUTÓRIA

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
A reorganização administrativa do território das Freguesias, aprovada pela
Assembleia da República (Lei nº 56/2012, de 8 de Novembro e Lei nº 11-A/2013,
de 28 de Janeiro), alterou significativamente o mapa de Freguesias de Portugal
Continental.
As Freguesias de Carnaxide e Queijas passaram a ter a designação de "União das
Freguesias de Carnaxide e de Queijas" com um território único, com a sede da
Junta de Freguesia em Carnaxide no edifício sede no Centro Cívico de Carnaxide
(confirmada por deliberação da assembleia de Freguesia no dia 27 de Novembro de
2013) e uma delegação no edifício da extinta Freguesia de Queijas.
Após o ato eleitoral decorrido no dia 29 de Setembro de 2013, os novos órgãos
Autárquicos foram instalados e tomaram posse no dia 27 de Outubro de 2013.
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
A Assembleia de Freguesia é constituída por dezanove membros eleitos, tendo
neste ano assistido a substituições por falecimento e/ou por renúncia de mandatos,
sendo a atual Assembleia constituída pelos seguintes cidadãos: Maria de Lurdes
Vilhena Faber - PS, Rui Filipe Dias da Cunha – PSD, Catarina Tatiana Ferreira Lopes
Antunes – CDU, José Luis Gomes Quaresma – PS, Sónia Marques de Oliveira – PSD,
Tiago Nuno da Fonseca Caria de Castro Tarracha – PS, Isabel Maria Dias da Silva
Solano de Almeida – PSD, Pedro Miguel Magro Ramos – CDU, João Paulo Gomes –
BE, Fernanda Maria Alves Moreira Peres – PS, Mário Luís Mendes – PSD, Rui Filipe
Mesquita Belchior – CDU, Rafael Augusto Marques de Sousa – IOMAF, Maria João
Nunes Domingos – IOMAF, Jaime Batalha Viana da Costa – IOMAF, Alexandre José
Vilaverde Gaspar – IOMAF, Cristiana Maria dos Santos Alves – IOMAF, Eduardo
Fernando Fernandes – IOMAF e Hélder Miguel Carvalho Silva – IOMAF, distribuindose as suas bancadas da seguinte forma pelos resultados eleitorais obtidos nas
eleições de dia 29 de Setembro de 2013: Movimento Isaltino Oeiras mais à frente:
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sete eleitos; Partido Socialista: quatro eleitos; Partido Social Democrata: quatro
eleitos; Centro Democrático Unitário: três eleitos; Bloco de Esquerda: um eleito.
A mesa da Assembleia de Freguesia é constituída da seguinte forma:
Presidente: Maria de Lurdes Vilhena Faber, 1º Secretário: Jaime Batalha Viana da
Costa, 2º Secretária: Cristiana Maria Alves.
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
O executivo é constituído por um Presidente e seis vogais.
Após a eleição dos vogais da Junta de Freguesia com a instalação dos órgãos no
passado dia 27 de Outubro o executivo é constituído pelos seguintes eleitos:
Presidente: Jorge de Vilhena. Vogais: Luis Lopes, Rosa Reis Costa, Américo Duarte,
José Rodrigues, Carla Pinto e António Rocha.
O Presidente, encontra-se em regime de tempo inteiro e exclusividade, conforme
disposto na alínea a) do ponto 2 do art.º 18º da Lei N.º 75/2013 de 12 de
Setembro e de acordo com o Despacho do signatário Nº 01/2013 da JF UF
Carnaxide e Queijas.
Atribuições e competências próprias definidas no artigo 18º da Lei N.º 75/2013 de
12 de Setembro, bem como as competências delegadas através da deliberação n.º
01/2013, de 29 de Outubro, aprovada por unanimidade, com exceção nas previstas
no ponto 1 do art.º 17º da referida Lei. Para além das competências enunciadas
tem a cargo as seguintes áreas: Administração Geral, Recursos Humanos,
Economato, Canídeos, Infância, Educação, Ação Social, Cultura, Festas e Romarias,
Ambiente, Património Histórico, Comércio Local, Comissão Social de Freguesia, Loja
Social, Universidade Sénior, Ordenamento do Território, Obras (delegação de
competências CMO/JFC) e acompanhamento das seguintes áreas de competência
do Município (trânsito, estacionamento, iluminação pública, espaços verdes,
limpeza urbana e resíduos sólidos e demais áreas da competência da Câmara
Municipal).
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Distribuição de funções pelos vogais
Nos termos da alínea b) do ponto 2 da Lei N.º 75/2013 de 12 de Setembro, é da
competência do Presidente da Junta proceder à distribuição de funções.
- Pelo Despacho Nº 02/2013, nomeou a Vogal Rosa Reis Costa para substituta legal
do Presidente, nas suas faltas e impedimentos, com exceção na Assembleia
Municipal que se fará representar em caso de necessidade pelo secretário Américo
Duarte e pelo Vogal António Rocha.
- Através dos Despachos N.º 3 e N.º 4/2013 nomeou para Tesoureiro o vogal Dr.
Luis Lopes e o vogal Sr. Américo Duarte para Secretário.
O Presidente da Junta após ter auscultado todos os Vogais, verificou que existe no
presente momento condições para que haja uma administração mais participada de
tarefas.
- Através do Despacho n.º 6/2013 efetuou uma delegação de tarefas:
1.

No Senhor Vogal, Tesoureiro, Luís Lopes, são delegadas as funções no

âmbito da Contabilidade, da Tesouraria, Património (incluindo a gestão dos edifícios
da Freguesia) e Núcleos Antigos e Património Histórico.
2.

No Senhor Vogal, Secretário, Américo Marques Ferreira Duarte, são

delegadas as funções no âmbito de coordenação do atendimento ao público da
sede, informação pública (vitrinas, abrigos e mupis), Ocupação de Via Pública e
Publicidade, atas, arquivo, gestão de equipamentos (mobiliário, áudio, vitrinas,
abrigos, viaturas da sede), transportes e Mercado Municipal de Carnaxide.
3.

Na Senhora Vogal, Rosa Lopes dos Reis da Costa, substituta legal do

Presidente, são delegadas as funções no âmbito da contratação pública e concursos
de recursos humanos.
4.

No Senhor Vogal, José Rodrigues, são delegadas as funções no âmbito da

ação, de segurança, coordenação dos meios e instalação de feirantes, palcos e
equipamentos de apoio nas Festas de Queijas, gestão do espaço público/serviços de

4

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia

atendimento do cemitério, coordenação da montagem do palco, coordenação da
equipa de obras em Queijas com o Presidente, gestão de equipamentos e materiais
de armazém de obras/Queijas, bem como das viaturas.
5.

Na Senhora Vogal, Carla Pinto, são delegadas as funções no âmbito da

Juventude e animação sénior.
6.

No Senhor Vogal, António Rocha, são delegadas as funções de coordenação

do atendimento ao público e serviços administrativos da delegação em Queijas,
gestão de cedências do palco da Freguesia, gestão e manutenção do edifício da
delegação, arquivos e armazéns de apoio, coordenação do Mercado Municipal de
Queijas, saúde e desporto. Decorre ainda pelo vogal António Rocha todas as
atividades que se realizem no Mercado (Feira Social, do Brinquedo, Artesãos, etc.)

1. APRESENTAÇÃO

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2015
As Opções do Plano Grandes e Orçamento têm por finalidade assegurar a actividade
da Junta de Freguesia da União de Freguesia de Carnaxide e Queijas e o regular
funcionamento dos Serviços, bem como a prossecução dos objectivos de interesse
público pré estabelecidos.
Após que foram conhecidos os resultados eleitorais em 29 de Setembro de 2013,
cabe à força partidária vencedora com o seu executivo dar corpo às Grandes
Opções do Plano para o seu mandato, elaborado anualmente.
Este é o segundo documento relativo às Grandes Opções do plano e Orçamento.
As GOP e Orçamento 2014 é documento de gestão previsional e foi elaborado com
respeito pelos preceitos definidos na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, Lei n.º
81/2013 de 6 de dezembro e regras orçamentais consagrados na Lei das Finanças
Locais, na Lei de Enquadramento Orçamental e no Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais (POCAL), designadamente a regra da plenitude, que engloba
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o princípio da unidade e o princípio da universalidade, e tendo em conta o Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de setembro.
Face a estes instrumentos de gestão com eficácia interna e externa e a outros
correntes, para 2015, pretende-se que o programa eleitoral sufragado em 29 de
Setembro de 2013, com as sugestões apresentadas pelos cidadãos, com as forças
vivas da União sejam parte integrante das Grandes Opções do Plano.
Conforme aprovado nas GOP/2014, as propostas para este mandato serão incluídas
gradualmente em cada ano civil de acordo com as prioridades da União de
Freguesias e de acordo com os meios e recursos disponíveis, em particular os
financeiros.
As GOP 2015 desta Autarquia refletem ainda, por um lado aquela que foi a Lei da
extinção das Freguesias em 2013 com uma redução em 2014 do Fundo de
Financiamento das Freguesias em 15% com a criação de uma nova União de
Freguesias, com um ciclo de quatros anos e uma continuidade na execução de um
máximo de actividades possíveis com o mínimo de custo, recorrendo a parcerias
com empresas com espírito solidário e apoios do tecido empresarial local, em rede
com as forças vivas da Freguesia, quer no âmbito da CSF, CLAS, CMO e apoiando a
Comunidade que servimos.
Com efeito, as Autarquias enfrentam desafios diários, face a novas realidades. Os
objectivos traçados para quatro anos podem ser reforçados anualmente para que
possamos resolver a maioria das situações que nos são presentes.
A progressiva redução das transferências do Fundo de Financiamento das
Freguesias ao longo dos últimos anos refletem o parco investimento nas áreas
dedicadas a actividades sociais, culturais, desportivas, de juventude e outras.
Mesmo com os reduzidos recursos financeiros, esta Autarquia pretende continuar a
desenvolver

ao

longo

dos

anos

um

trabalho

de

qualidade,

inovador

e

empreendedor, organizando ou apoiando actividades mensais, ouvindo, analisando,
decidindo e executando ou intercedendo junto do Município para uma rápida
resolução dos problemas e concretização das expectativas da população. No
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entanto,

o

orçamento

reflecte

sempre

o

apoio

indispensável

às

nossas

Colectividades no desenvolvimento das suas actividades cujos resultados se
reflectem na nossa população.
Pretendemos dar continuidade à acção programática definida para o nosso projeto,
que tem como objectivos primordiais, a missão de serviço público, a inovação, estar
mais perto dos cidadãos e executar com ainda mais celeridade todas as
competências e atribuições que sejam da nossa responsabilidade, procurando munir
esta Freguesia de meios para que possa fazê-lo por delegação, dado que a Lei da
Reorganização Administrativa, não vislumbra nenhuma melhoria das competências
diretas, sem as respetivas transferências financeiras.
Desde que tomámos posse e em tão curto espaço de tempo preparámos todos os
documentos essenciais à prestação dos serviços desta Autarquia, ligando entre si
todos os meios e as ferramentas disponíveis nesse desiderato, quer ainda no final
de 2013, quer durante o ano de 2014. A nossa missão em 2014 foi cumprida com o
desiderato “Duas Freguesias, o mesmo serviço” e para 2015 será “Carnaxide e
Queijas, Unidas pela História no caminho do Futuro!”
O edifício político numa Democracia Directa ou Participativa têm que envolver e
motivar a participação dos cidadãos, atribuindo-lhes um efectivo e permanente
poder de decisão.
A democracia baseada na comunicação e na informação dá uma transparência justa
que visa alcançar um serviço público de qualidade. A qualidade de vida e o
crescimento sustentável num mundo Global passa pela descentralização quer da
Administração Pública quer dos Municípios.
2. MISSÃO E TIPIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE NORMALMENTE PRESTA
A Junta de Freguesia tem como missão, no quadro de Competências e Regime
Jurídico de funcionamento dos Órgãos das Freguesias, no âmbito da Lei nº 169/99
de 18 de Setembro com as alterações dadas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro
e conforme disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, contribuir para a
melhoria da qualidade de vida dos seus residentes e daqueles que em Carnaxide e
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Queijas exercem actividade económica e profissional, assegurando-lhes os meios
necessários de acesso aos Serviços que as Autarquias prestam, propondo-nos para
o efeito, o seguinte:
2.1

Definir

e

adequar

as

políticas

que

visem

a

desburocratização

dos

correspondentes procedimentos administrativos.
2.2 Cumprir a Lei e as suas competências, as Deliberações por si tomadas e pela
Assembleia de Freguesia, bem como competências Delegadas pelo Município.
2.3 Desenvolver as Competências na organização e funcionamento dos seus
Serviços, bem como na Gestão corrente.
2.4 Dar cumprimento aos processos relativos ao planeamento da respectiva
Actividade e/ou na gestão financeira.
2.5 Gerir os equipamentos integrados e respectivo Património.
2.6 Levar a cabo todas as Competências no relacionamento com outros Órgãos
(Órgão deliberativo, sistemas de protecção civil, etc).
2.7 Proporcionar o acesso célere aos Serviços que presta.
2.8 Responder com rapidez às questões, opiniões e reclamações dos munícipes.
2.9 Decidir com eficácia resolutiva ao solicitado, dentro das suas atribuições.
2.10 Comunicar às Entidades competentes situações que não sejam da sua área de
competência.
2.11 Participar na definição da política de Planeamento Urbanístico da Freguesia.
2.12 Observar, apoiar, desenvolver e actuar, entre outras, nas seguintes áreas:
a) Cultura; b) Desporto; c) Acção Social, Saúde e Educação; d) Infância, Juventude
e Terceira Idade; e) Trânsito e Transportes; f) Higiene Pública e Resíduos Sólidos;
g) Ambiente e espaços verdes, parques infantis; h) Estacionamento; i) Ocupação
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da via pública e publicidade e Comércio local; j) Património Histórico; l) Toponímia;
m) Cemitério; n) Delegação de Competências com o Município – Manutenção do
espaço público e todas as outras áreas definidas nos Protocolos;
2.13 Fornecimento dos seguintes serviços gerais:
a) Atendimento ao público; b) Lavrar termos de identidade e justificação
administrativa; c) Passar atestados nos termos da lei; d) Certificação de
documentos originais; e) Registo e licenciamento de canídeos e gatídeos; f)
Recenseamento; g) Cemitério; f) USCAL
2.14 Competências materiais
Compete ainda à Junta de Freguesia todas as matérias enunciadas no artigo 16ª da
Lei n.º 75/2013.

3. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO
3.1 Factores internos e externos que condicionam a acção da Junta de
Freguesia:
De entre os factores que condicionam a acção da Junta merecem destaque os
seguintes:
3.1.1 Quadro de pessoal
O número total de trabalhadores do mapa de pessoal da União das Freguesias que
será submetido à aprovação para 2015 será de 33 trabalhadores.
Ao abrigo do protocolo assinado entre o Município e a Santa Casa e a Junta de
Freguesia em 1993, o número atual de trabalhadores do mapa de pessoal relativo
às creches e atl’s são 14 trabalhadores, tendo-se aposentado em 2014 duas
trabalhadoras com a categoria de assistente técnica e uma trabalhadora com a
categoria de assistente operacional.
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Na Sede, Delegação, Cemitério e Obras o número total de trabalhadores é 20
trabalhadores, tendo-se aposentado durante o ano de 2014 uma trabalhadora com
a categoria de assistente técnica na área de recenseamento e canídeos e apoio à
assembleia.
Número de trabalhadores com licença sem vencimento de longa duração com a
categoria de Assistente Operacional: 2 trabalhadores afetos aos estabelecimentos
de infância.
Número de colaboradores em contrato de medida de emprego inserção e inserção
+, Desempregados, Beneficiários das Prestações de Desemprego e Rendimento de
Inserção ao abrigo da Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias
n.º 294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31
de dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º
1573-A/2014, de 30 de Janeiro para assistentes operacionais: quatro como
cantoneiros de limpeza em Carnaxide e Queijas ao abrigo da DC, um AO no
Cemitério de Carnaxide, 5 AO no Mercado de Carnaxide e Queijas, 2 AO no setor de
obras de Queijas ao abrigo da DC e 3 AO no setor de obras de Carnaxide ao abrigo
da DC.
Em 2015 prevemos manter os AO atuais e colocar mais sete AO ao abrigo do novo
protocolo da Delegação de Competências que se encontra para aprovação do
Município.
Na sua génese e no presente o número de postos de trabalho existentes são
adequados, satisfazendo a maioria das necessidades mais permanentes de recursos
humanos

da

autarquia,

apresentando-se

contudo

dotado

de

funcionários

assistentes operacionais e administrativos, com níveis remuneratórios em escalão
superior. Verifica-se, no entanto, a parca disponibilidades de trabalhadores do
grupo profissional técnico e técnico superior, facto que dificulta o desenvolvimento
de projectos e tarefas de maior complexidade que, normalmente, exigem a
intervenção e disponibilidade do Presidente e membros do executivo. O pessoal
operário e cantoneiros é afecto directamente ao Protocolo de Delegação de
Competências.
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Ainda em 2015 conforme previsto no Mapa de Pessoal apenso às GOP, será
avaliada a possibilidade de abertura procedimento concursal para recrutamento de
um técnico de serviço social (assistente social) e um assistente operacional na área
do cemitério colmatando assim uma falta nesta área proveniente de uma
aposentação anterior.
3.1.2 Orçamento reduzido.
Nos sucessivos documentos das Freguesias extintas foi referido que o orçamento
das

Juntas

de

Freguesia

eram

manifestamente

inferiores

às

suas

reais

necessidades, especificamente no que se refere às transferências da Administração
Central, determinantes para suportar as despesas correntes com o pessoal,
competências e de gestão da Freguesia. Este factor é agravado pelo facto das
transferências certas e permanentes terem sido sucessivamente reduzidas.
Em 2014 em orçamento geral de estado, o Governo limitou-se a somar os valores
do FFF – Fundo de Financiamento das Freguesias que eram recebidos à data de
extinção das duas Freguesias, Carnaxide com 149.285,00 € e Queijas com
82.232,00 €, que totalizou 228.372,00. O somatório do FFF das duas Freguesias
extintas seria 231.517,00 não fosse a redução de 15% que foi efetuada a todas as
Uniões em Portugal. O valor atribuído a esta Autarquia sem ter em conta a real
necessidade

das

Freguesias,

do

número

de

residentes

e

as

respetivas

competências. A título de exemplo a União têm cerca de 29.858 eleitores e cerca de
40.000 residentes, sendo que em Carnaxide a diferença entre o número de
eleitores e residentes à data da União era apenas de cerca de 4.000 cidadãos e em
Queijas era cerca de 6.000 cidadãos.
Importa ainda referir que estas reduções das transferências do FFF é ainda mais
preocupante se compaginada com o aumento dos encargos da Freguesia, enquanto
entidade empregadora, ao nível dos encargos para a Caixa Geral de Aposentações e
Segurança Social perfazendo 23,75 % a cargo da Entidade. Por outro lado, registese a obrigatoriedade da Freguesia continuar a pagar antecipadamente, por
desconto trimestral na transferência do FFF, o valor correspondente às despesas
realizadas pelos trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde no ano anterior,
desconto este que tem por finalidade o financiamento do SNS com prejuízo
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evidente para as disponibilidades financeiras desta Freguesia e sendo o cálculo
processado com base no número de trabalhadores do ano anterior, não tendo em
atenção as aposentações efetivas, que corresponde a cerca de 9% do valor anual
do FFF.
Só o aumento das receitas próprias e o controle espartano das despesas permitirá
combater este cenário em termos financeiros e criar condições para que haja, num
futuro próximo, uma margem orçamental que nos permita investir em áreas
fulcrais ao desenvolvimento desta União de Freguesias.
Para este executivo o serviço a prestar aos nossos Munícipes está primeiro,
pretende-se, por isso, dar continuidade a uma política de gestão criteriosa, quer na
redução das despesas correntes, quer na obtenção de apoios do tecido comercial e
empresarial, quer nos apoios concedidos pelo Município, seja no desenvolvimento
de actividades culturais, desportivas e sociais, seja na Manutenção do Património
da Junta.
As GOP de 2015 vão traduzir efectivamente o papel de uma Autarquia Local que
alia a vontade à procura de recursos, atingindo objectivos, com mais esforço dos
trabalhadores e executivo mas sempre com o mesmo fim - Serviço Público de
Qualidade, prestado por meio de iniciativas que não traduzam custos expressivos
para a Autarquia.
3.1.3 Recenseamento da população.
As consequências já se encontram expressas em ponto anterior. As Juntas de
Freguesia deixaram de proceder ao recenseamento de cidadãos nacionais em 2008
por via do cartão do cidadão. No entanto as Juntas foram empreendedoras, com
um grande esforço dos executivos, administrativo e de divulgação implementaram
medidas que resultaram na atualização do recenseamento, mas sem a devida
contra-partida do orçamento geral do Estado.
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3.2 Factores internos e externos que são favoráveis à acção da Junta de
Freguesia:
3.2.1 Dispor de Património, nomeadamente o Cemitério.
Fomentar uma gestão eficaz e responsável da concessão a título perpétuo.
Continuamos com o objectivo que o Município apoie esta Junta no sentido de
aumentar a capacidade do Cemitério com a possibilidade de expropriação de
terreno lateral e confinante, por parte do Município.
O novo Regulamento para o cemitério aprovado na assembleia de Freguesia de
Carnaxide em 2013 contempla todas estas questões de salvaguarda do Património.
3.2.2 Existência de uma cultura organizacional de dedicação e entrega ao Serviço
Público e de preocupação pela sua qualidade e ainda de compreensão para com os
mais carenciados e necessitados.
3.2.3 Compreensão e apoio do Município face às dificuldades existentes.
3.2.4 Disponibilização de meios e apoio logístico para realização de actividades
descentralizadas na Freguesia.
3.2.5 Receptividade à utilização de novas tecnologias de informação, com a criação
de diversos serviços on-line.
3.2.6 Boa relação existente com o órgão Deliberativo da Freguesia e com as “Forças
Vivas”.
3.2.7 Boas relações institucionais entre o Executivo e os Serviços Camarários.
3.2.8 Dispor de Sede própria em edifício de construção recente, propriedade do
Município e de uma delegação em Queijas que faz face às suas necessidades.

13

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia

4. EXPLICITAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO E DOS
MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO

De acordo com o disposto no ponto 3 do art.º 5º da Lei n.º 24/98, de 26 de Maio –
Direito de oposição, para a proposta das GOP e Orçamento/2015 foram convidados,
para serem ouvidos na apresentação de propostas para a elaboração deste
documento, os representantes dos partidos com assento no Órgão Deliberativo que
não têm representatividade no Órgão Executivo.
O Presidente do executivo ouviu os Partidos pessoalmente que aceitaram o convite,
que foi enviado aos seus representantes por escrito.
O BE justificou a sua ausência por telefone, mas manifestou o seu direito de
oposição por escrito, tendo o Presidente respondido no mesmo dia e pela mesma
via, esclarecendo todas as questões apresentadas, e tendo registado todas as suas
propostas no âmbito destas GOP, nas áreas de Transportes, Revitalização de Lindaa-Pastora, Reuniões descentralizadas, Ribeira em Outurela, UCC, Centro de Saúde.
A CDU apresentou uma série de questões genéricas, algumas contempladas nas
GOP. No entanto as questões genéricas colocadas, foram relativas ao futuro
protocolo de delegação de competências com o Município, Lei das Autarquias
Locais, Centro de Saúde e investimento do Município nas zonas litorais e detrimento
das Freguesias do interior, que também foram respondidas, pessoalmente, ao seu
representante. O PS não compareceu porque informou não ter recebido o ofício,
mas indicou como proposta elaborar um estudo com o Município sobre matérias
relacionadas com o levantamento dos Lares na União das Freguesias. O PSD
colocou diversas questões que foram respondidas ao seu representante e
apresentou três propostas concretas que foram acolhidas nestas GOP no âmbito da
ação social.
Foram ainda ouvidos os cidadãos eleitores que ao longo dos últimos meses e anos
nos apresentaram propostas, quer pessoalmente, quer em reuniões, as Forças
Vivas da União, as Escolas através de reuniões ou encontros pontuais e também
com a representatividade que este executivo têm, constituído na sua maioria por
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membro dos anteriores executivos das Freguesias extintas de Carnaxide e Queijas
com experiência Autárquica comprovada.
Este documento, elaborado com base na colaboração e participação dos membros
do executivo e trabalhadores da Autarquia, constitui para além de uma exigência
legal e de racionalização da atividade autárquica, o instrumento ideal de controlo da
própria atividade da Junta de Freguesia.
Aprovados os documentos das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015,
em reunião de executivo, será o mesmo enviado à Assembleia de Freguesia e
submetido a apreciação e aprovação.
Os documentos serão divulgados por todos os funcionários e disponibilizados aos
eventuais interessados.
II – OBJECTIVOS E ESTRATÉGIAS
As Grandes Opções de Plano para o ano 2015 têm como objectivos primordiais,
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, prestar um serviço de qualidade e
executar por delegação o máximo de acções importantes e estratégicas para a
Freguesia, quer por proposta da Junta, quer por proposta da C.M.O.
Assim, as linhas de orientação estratégicas a prosseguir continuarão a ter como
desiderato a informação, a inovação e a qualidade, tendo em vista a concretização
dos seguintes objectivos:
- Carnaxide e Queijas unidas pela História no caminho do futuro; - Apoio às famílias
em carência socioeconómica; - Protecção e salvaguarda do nosso Património; Implementação integral do seu modelo institucional e funcional; - Investimento nas
novas

tecnologias;

-

Modernização,

diversificação

e

optimização

dos

serviços/serviços disponibilizados aos cidadãos; - Racionalização e modernização
dos métodos e instrumentos de trabalho com vista a uma maior eficácia,
produtividade e qualidade da gestão; - Motivação dos Recursos Humanos; Concluir a liquidação do passivo à ADSE herdado no mandato da Freguesia de
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Carnaxide 2005-2013 em conformidade com o orçamento proposto e com as
transferências da Administração Central;
Pretende-se aumentar a qualidade do serviço prestado, orientando os trabalhadores
para os resultados, por força da gestão por objectivos, tendo como instrumento
primordial e único a aplicação do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho
da Administração Pública (SIADAP), procurando induzir uma cultura de mérito.
A adopção de medidas tendentes a aumentar a motivação dos trabalhadores é
determinante para o sucesso desta Autarquia, tanto mais que a de Lei de
Orçamento de Estado entre 2011 e 2014 congelou a possibilidade de alteração de
posicionamento remuneratório, ainda que obrigatória por Lei, e determina a
redução de vencimentos.
- Incentivo a políticas gestionárias marcadas pela responsabilidade social, exemplo
disso desde meados de 2009, em ambas as Freguesias, é a contínua integração de
colaboradores ao abrigo dos contratos de Inserção e Inserção +, que têm por
objectivo a integração temporária (um ano) no mercado de trabalho de cidadãos
desempregados e beneficiários do RSI.
- Apoiar os agentes culturais, sociais e desportivos da Freguesia
Neste campo ao longo do ano são ouvidas as Associações da Freguesia, que
tivemos

em

conta

na

preparação

destas

GOP.

Também

são

ouvidos

os

Agrupamentos de Escolas para aferir das suas necessidades.
- Analisar e executar as propostas dos cidadãos e da Assembleia de Freguesia
Neste caso a Junta de Freguesia estará sempre disponível para ouvir os cidadãos,
quer nas reuniões públicas, quer no contacto diário, quer via on-line que no nosso
caso é um dos principais veículos de comunicação entre a Autarquia e o cidadão e
entre o cidadão e o Presidente do executivo.
- Analisar e responder a todas as propostas e anseios dos residentes;
- Reuniões públicas alternadamente em Carnaxide e Queijas;
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- Recorrer e exigir do Município, em todas as áreas que não sejam da nossa
competência, a actuação célere naquelas áreas que mais preocupam os cidadãos de
Carnaxide e Queijas, em particular: Habitação Municipal, Saúde, Acção Social,
Limpeza Urbana, Transportes, Estacionamento, AUGI’S, PDM e Equipamentos
Escolares.
Na elaboração do Plano teve-se presente a actual situação da Junta e os
condicionalismos existentes, tendo o mesmo sido elaborado na perspectiva da
orientação geral de contenção de custos e de optimização de recursos, mas
também com preocupação pelos Munícipes, uma vez que são estes a razão de ser
desta Autarquia.
Após um ano da União das Freguesias, com a União dos procedimentos, dos
trabalhadores, com os meios e as ferramentas à nossas disposição para instalar a
máquina administrativa e de apoio para cumprir os serviços a prestar à população,
esta Junta de Freguesia iniciou a sua missão para que em 2015 dê continuidade os
seus objetivos.
III

–

ACTIVIDADES

PARA

2015

–

ACÇÃO

DIRECTA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS
1. FUNÇÕES GERAIS
1.1.0 SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.1.1 SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADE
1.1.1.1. Modernização administrativa
Um Serviço Público de Qualidade deve ser aquele que optimize a eficiência e a
qualidade

dos

administrativo,

seus
numa

Serviços,

reduzindo

perspectiva

de

os

custos

melhoria

internos

contínua.

e

Nesta

o

trabalho

perspectiva,

deveremos encarar o utente do Serviço Público com espírito de missão de serviço
público. A Junta de Freguesia tem que ser o interlocutor, por excelência, entre os
Munícipes, a Assembleia de Freguesia e o Município.
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Os sucessivos governos têm procurado desburocratizar a administração pública. No
entanto face a inúmeros condicionalismos, quer do acesso à internet pelos seniores,
quer a necessidade de formação dos funcionários públicos, quer as várias leis em
Portugal que obrigam a que o suporte de papel ainda seja uma condição para
fornecimento de serviços, o papel dos Autarcas deverá ser orientado na procura de
soluções. A atribuição de valor legal aos documentos electrónicos torna-se
imperativa. Temos que ser inovadores, desenvolvendo e criando as nossas próprias
ferramentas tecnológicas adequadas à comunidade onde nos inserimos.

- Traçar objectivos e estratégias é o primeiro passo, escolher o que se pretende e a
forma como vamos disponibilizar o acesso tecnológico.

- Este objetivo passa por desburocratizar e transformar o edifício administrativo em
tecnológico. Esta Autarquia tem este modelo de gestão e todos os serviços
passíveis de serem on-line são disponibilizados desta forma, contribuindo para uma
maior eficácia dos serviços, para um melhor ambiente e celeridade e qualidade dos
serviços que prestamos.

- Pretende-se que a Assembleia de Freguesia delibere na continuação da aceitação
da recepção dos documentos em formato digital, reduzindo os custos e contribuindo
para um Ambiente sustentável.

No âmbito da Web 2.0, disponibilizar serviços inteiramente on-line sem que o
cidadão saia de casa será a melhor aposta.

Criar mecanismos que difundam informação privilegiada é o maior desafio, a forma
como a informação está disponibilizada ao cidadão permite melhorar a execução do
serviço prestado.
- O Site da extinta Freguesia de Queijas ficou ativo para fins Históricos e de
consulta e o Site da extinta Freguesia de Carnaxide é o veículo de comunicação e
informação até que seja executado o novo Portal da União das Freguesias.
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O novo Portal da União das Freguesias que se encontra em construção irá continuar
a ser um veículo de informação Universal que permite aos cidadãos comunicar com
a Freguesia tornando possível em primeira instância ouvir e analisar e numa
segunda fase resolver com celeridade os seus problemas. Desburocratizar os
serviços, seja na simples obtenção de Serviços comuns como os atestados,
certidões, recenseamento e canídeos, cemitério, Informações Úteis e numa simples
comunicação/reclamação ou pedido de intervenção, marcação de atendimento
jurídico e social, o atendimento ao público ou consultar páginas que oferecem
informação detalhada e actualizada.
A forma de ação do website permite que cerca de 90% dos serviços que a Junta
normalmente presta sejam on-line, para além de continuarmos a apostar em
serviços tecnológicos que desenvolvemos e que foram pioneiros em Portugal, como
o Carnaxide 100% acessível, Compre em Carnaxide, Directório Comercial e o
Serviço “Arranje a minha Rua”, distinguidos na comunicação social, no IGOV, na
RCC e no Portal do Cidadão como boas práticas para a Administração Pública, em
que neste caso dá ao munícipe a possibilidade de solicitar uma intervenção sem sair
de casa, seja da competência da União de Freguesias ou seja da responsabilidade
de outras Entidades.
O serviço on-line pioneiro e único em Portugal que permite a renovação de licença
animal sem sair de casa, que apresenta resultados muito positivos nos últimos
anos, comprovando esta aposta e já em franca utilização pelos residentes de
Queijas. De recordar a zona “wireless” gratuita em espaço público aberto, no
Centro Cívico de Carnaxide criada em 2008, que foi um factor dinamizador deste
espaço e do comércio local.
1.1.1.2. Atendimento ao público e serviços dedicados
Para 2015 e com o novo portal serão pensados novos processos online que irão
contribuir para um alargamento dos serviços prestados.
- Continuação da reorganização dos Serviços da Junta de Freguesia;
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- Horário de atendimento ao público, alargado até ao período de almoço e
prolongamento em pós-laboral à quinta-feira, na Sede em Carnaxide, de segundafeira a sexta-feira das 09H00 às 13H00 e das 14H00 às 17H00, exceto à quintaFeira das 09H00 às 13H00 e das 14H00 às 20H00, e na delegação em Queijas com
horário alargado ao almoço de segunda-feira a sexta-feira das 09H00 às 13H00 e
das 14H00 às 17H00, o que satisfaz plenamente os serviços prestados e a procura
existente, face aos mapas mensais de controle de atendimentos que permite uma
monotorização permanente deste atendimento.
No cemitério: Segunda-feira a Domingo, das 09H00m às 17H00m, exceto
atendimento administrativo que tem o horário da sede onde se encontra o serviço
de apoio.
Nos Mercados: o horário em vigor à data de extinção.
- O atelier na Quinta do Salles em Outurela será alvo de um espaço multi-funcional.
- Continuação da prestação de Serviço de aconselhamento jurídico à população, de
periodicidade semanal.
- Continuação da prestação de Serviço de aconselhamento social à população, de
periodicidade semanal e apoio à Comissão social de Freguesia.
- Continuação da prestação de serviço de aconselhamento Psicológico Clínico, de
periodicidade semanal e apoio aos Gabinetes de Ação Social de Carnaxide e
Queijas.
- Colaboração com a Administração Central, seja na integração de cidadãos com
medidas de trabalho a favor da comunidade com a DGRS, execução de contratos de
trabalho de inserção com desempregados de longa duração e beneficiários de
R.S.I., estágios em contexto real de trabalho, entre outros.
- Execução de novos painéis de informação (vitrinas) em zonas ainda não
abrangidas;
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- Colaboração com Entidades privadas na procura de parcerias que tragam
benefícios para a Freguesia ou para o seu tecido Associativo.
1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Neste campo congratulamo-nos por termos serviços competentes e que prestam
um enorme valoroso trabalho à comunidade.
Dada a ligação às forças de segurança e socorro que deve ter esta autarquia e por
ser uma área inerente ao dia a dia desta União de Freguesias existe um
acompanhamento direto das situações de forma a ter conhecimento da realidade
existente na União das Freguesias.
Na sequência do projeto iniciado com o Serviço de Proteção Civil Municipal, com a
formação aos nossos trabalhadores em 2014, em suporte de vida e situações de
catástrofe, vamos programar para 2015 mais ações de formação, às associações
locais com vista à constituição de equipas locais de proteção civil.
- Criação de equipas locais de proteção civil em conformidade com a Legislação
atual sob tutela da Junta de Freguesia.
- Participação em actividades do Município relacionadas com a Protecção civil,
nomeadamente na Comissão Municipal de Segurança.
- Colaboração com os Bombeiros Voluntários de Carnaxide e Linda-a-Pastora na
procura de soluções mais adequadas para a população e na prevenção de sinistros
(simulacros em Escolas, em Edifícios ou Organismos do Estado, etc.).
- Colocação de novas bocas-de-incêndio em locais que sejam necessários, mediante
solicitação ao SIMAS e criação de acessos facilitados de socorro em zonas urbanas.
- Colaboração com a PSP de Queijas e Carnaxide em diversos projetos no âmbito
do gabinete de ação social e da CSF.
- Colaborar com a PSP e com a PM no âmbito de processos administrativos e
comunicações de situações em matérias de trânsito e segurança pública.
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2. FUNÇÕES SOCIAIS

2.1.0 EDUCAÇÃO

Também ao nível da Educação quer por competência do Município ou do Ministério da
Educação entendemos que esta União de Freguesias dispõe de agrupamentos de
escolas com excelente desempenho.
- Continuar o apoio às Escolas Básicas e Jardins-de-infância, que lhes está destinado
por lei e no âmbito da Delegação de Competências da Câmara Municipal de Oeiras;
- Solicitação à C.M.O. para inicio da obra de requalificação do recreio da Escola Amélia
Vieira Luís em Outurela;
- Solicitação à C.M.O. para a Requalificação da Escola Narcisa pereira em Queijas;
- Acompanhamento junto do Município para intervenção na questão térmica das salas
da Escola Cesário Verde em Linda-a-Pastora;
- Acompanhamento com o Agrupamento de Escolas para resolução da obra necessária
de construção de muro de sustentação de terras na Escola Vieira da Silva junto da
DREL/ME;
- Apoio aos Agrupamentos Escolares e Associações de Pais, em particular analisar as
sugestões apresentadas no âmbito das intervenções nas Escolas;
- Realizar acordos de colaboração com universidades, institutos públicos e escolas
profissionais e secundárias para promoção de estágios em contexto real de trabalho;
- Programa de rastreios nas Escolas em colaboração com as farmácias da União;
- Contribuir para a formação de munícipes em idade activa na área das ciências
informáticas, através de Formações Modelares certificadas, a serem ministradas na
Junta de Freguesia em acordo de colaboração.

2.2.0 SAÚDE
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A Saúde, entendida como “estado de completo bem-estar físico, mental e social, e
não apenas a ausência de doenças” (definição pela Organização Mundial de Saúde)
é um valor e um recurso essencial à qualidade de vida e bem estar da nossa
população, pelo que a Junta de Freguesia entende essencial a sua promoção
mediante a realização das seguintes ações:
- Manutenção do Serviço de Psicologia considerado como fundamental para a
promoção do bem-estar emocional e mental dos munícipes, atendendo sobretudo à
crescente procura do serviço e, simultaneamente, face à escassez de respostas no
âmbito da saúde mental;

- Os Gabinetes de Ação Social articulam as situações sociais com este serviço, cuja
técnica mantém a participação nas reuniões de trabalho de casos de Queijas (ELO)
onde se tem revelado uma mais-valia a sua colaboração.
- Continuação do serviço de marcação de consultas na Delegação de Queijas,
recurso que permite aos Munícipes, sobretudo com mobilidade condicionada,
deslocações desnecessárias às Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados de
Carnaxide e/ou Linda-a-Velha (UCSP – antigos Centros de Saúde) para o efeito;
- Promoção de Rastreios de Saúde, mediante a realização de rastreios diversos (tais
como colesterol, glicemia, tensão arterial, visuais, osteoporose, auditivos, entre
outros) com vista à avaliação a condição de saúde da população, alertando para a
importância da prevenção, do diagnóstico precoce e da adoção de comportamentos
saudáveis;
- Em parceria, promover a sensibilização da população em geral para um conjunto
de doenças, através da realização de ações de educação para a saúde, com o ACES
de Oeiras e /ou outras entidades, com vista a consciencializar a população para a
adoção de estilos de vida saudáveis;
- Cooperação ativa com a Unidade de Cuidados na Comunidade Cuidar+ / Sala de
Tratamentos de Queijas, na medida das suas possibilidades e sempre que solicitada
a sua colaboração;
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- Gestão de Serviço de Disponibilização de Ajudas técnicas (canadianas, andarilho,
cadeiras de rodas e camas articuladas e/ou outros), mediante a receção e
armazenamento de bens angariados e a sua cedência temporária gratuita, quando
solicitados, prioritariamente a utentes em situação de carência socioeconómica e de
acordo com a disponibilidade;
- Em parceria, desenvolvimento de ações de educação para a saúde, com o ACES
de Oeiras e /ou outras entidades;
- Colaboração e participação em todas as políticas de saúde, grupos ou Comissões,
sejam locais ou de âmbito do Município, com vista à discussão e resolução dos
problemas do Concelho;
- Participação e/ou promoção em/de comemorações específicas no âmbito da saúde
(tais como sejam o Dia do Coração, da Diabetes, da Alimentação, entre outros),
com vista a alertar a população para a importância de determinadas práticas e
cuidados;
- Continuação de programa sénior da USCAL com vista à prática de actividade
física, nomeadamente com recurso a parcerias interinstitucionais tais como o
programa Pleno, promovido pela Faculdade de Motricidade Humana;
- Divulgação das análises da qualidade da água à população, através de Editais e
com informação atualizada dos SMAS;
- Alertar as Entidades competentes para quaisquer problemas de saúde pública;
- Manutenção de parcerias que permitam aos fregueses aceder a um conjunto de
bens e serviços na área da saúde de forma vantajosa, mediante aplicação de
tabelas de descontos para as situações encaminhadas através da Autarquia;
- Representação da Junta de Freguesia em várias actividades no âmbito da saúde
dinamizadas no concelho, como seja na realização do “Giro Andante” (Agrupamento
de Centros de Saúde de Oeiras – Serviço de Saúde Pública) ou na abertura das
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Férias em Saúde (da Câmara Municipal de Oeiras) ou outras em que se entenda
pertinente a presença de representantes da Autarquia;
- Finalmente a Junta de Freguesia estará representada, através do vogal do pelouro
da saúde, nas reuniões da Comissão Municipal de Saúde e a Assembleia de
Freguesia através da sua Presidente.
Um dos principais objetivos estratégicos do Município e dos cidadãos da União é a
construção do Centro de Saúde de Carnaxide.
O Município de Oeiras anunciou a construção do Centro de Saúde de Carnaxide no
final deste ano dado o acordo com a ARS que se aguarda a sua assinatura. O
concurso público para a obra será lançado em 2015 para que o início da obra ocorra
em 2016. De relembrar que foi designado e disponibilizado pelo Município de Oeiras
o terreno na zona do Quintal Desportivo para a construção do novo Centro de
Saúde de Carnaxide em 2008. Desde essa data o Município elaborou o conteúdo
funcional do projecto de execução que foi aprovado pelo Ministério da Saúde para
execução e desenvolvimento do projecto pela C.M.O. O projecto elaborado pela
C.M.O. foi concluído em 2010. Desde essa data, quer com o anterior governo, quer
com o actual foram desenvolvidos procedimentos com vista à construção do CS.
Ainda em 2012 foi dado conhecimento ao Município que o nosso CS é a primeira
prioridade do Ministério e ARS a nível Nacional. Conforme referido anteriormente
foram retomadas as negociações em 2014 e encontra-se em fase de assinatura do
Protocolo.
No entanto interessa ressalvar que mesmo nas atuais condições físicas do edifício,
o CSC – ACES de Oeiras presta um excelente serviço à comunidade.
Pretendemos acompanhar a ação do ACES Oeiras para que a UCC de Queijas venha
a ser uma unidade de Cuidados Familiares para aumentar os serviços prestados.

Articular regularmente com a Unidade de Cuidados na Comunidade Cuidar Mais
com vista a monitorizar e a colaborar na atividade prestada por aquela entidade
aos munícipes.
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2.3.0 ACÇÃO SOCIAL
No âmbito da ação social a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas irá continuar a contribuir para a promoção do desenvolvimento social,
especialmente através da promoção de estratégias de combate à pobreza e exclusão
social.
A conjuntura de crise financeira e consequente contenção de recursos em que o país
permanece, encontra-se diretamente relacionada com o aumento no número de
situações de precariedade. Neste contexto, torna-se necessário redobrar a atenção no
que concerne à prevenção e à minimização das problemáticas identificadas, na primeira
linha da intervenção no âmbito social, na qual se concretiza a dinâmica social
autárquica.
Deste modo, este redobrar de esforços no apoio social assume particular relevância na
intervenção social local, ao nível das Freguesias, dado o seu carácter de proximidade da
comunidade.
É enquadrado pela procura de respostas às complexas situações económicas e
financeiras, que se têm apresentado, que se projeta e apresenta o plano de ação para
2015 que, no âmbito da Ação Social, se pretende que venha intensificar a intervenção
realizada, mantendo contudo como prioridades, o desenvolvimento de ações que
minimizem as debilidades económicas e sociais e acrescentem ganhos ao nível da
qualidade de vida dos fregueses.
Desde Outubro de 2013, a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas congrega os Gabinetes de Ação Social de Queijas (criado em Junho de 2006), e
de Carnaxide (implementado em Maio de 2008), cujo objetivo geral consiste em
contribuir para o bem-estar da população de Carnaxide e Queijas e apoiar a proteção e
inclusão social.
Estes Gabinetes de Ação Social visam assim assegurar infra-estruturas, serviços e
actividades que promovam o bem-estar social da população, procurando responder às
suas necessidades de uma forma diversificada e articulada com outras instituições.
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A intervenção realiza-se numa primeira linha, apoiando as pessoas e as famílias na
prevenção e/ou colaboração na reparação de problemas geradores ou gerados por
situações de exclusão social, tendo como objetivos:
1. Informar e encaminhar os Fregueses para os recursos existentes adequados à
problemática apresentada;
2. Identificar e sinalizar problemáticas sociais;
3. Minimizar as debilidades sociais e económicas da população carenciada da
Freguesia, fomentando sua inclusão social;
4. Contribuir para a reabilitação /reinserção das pessoas, famílias e grupos com
problemas;
5. Promover a melhoria das condições de vida do Fregueses;
6. Promover a mudança de comportamentos e atitudes.

a) Atendimento e Acompanhamento Social (AAS)
Na prossecução dos objetivos supra enunciados, as funções de atendimento e
acompanhamento

social

consistem

na

atividade

primordial

desenvolvida

pelos

Gabinetes de Ação Social (GAS) junto da comunidade.
O AAS materializa-se mediante a realização de atendimentos, de visitas domiciliárias, a
articulação interinstitucional e a promoção e participação em reuniões de trabalho de
casos.
Sendo estas funções entendidas como essenciais para a promoção e garantia da
qualidade de vida dos cidadãos, bem como para a proteção dos mais carenciados, em
2015 será dada continuidade a toda a dinâmica de trabalho desenvolvido a este nível,
mediante o apoio à proteção e inclusão social, a disponibilização de informação, o
aconselhamento e acompanhamento para efeitos de superação das vulnerabilidades.
Na prossecução deste trabalho continuarão a ser desenvolvidas as seguintes ações:
- Assegurar a proteção e inclusão social através de atendimento individualizado aos
munícipes,

disponibilizando

informação,

aconselhamento,

acompanhamento

e

encaminhamento social gratuito;
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- Apoiar as iniciativas de âmbito lúdico, social, cultural e desportivo que promovam o
bem-estar da população, em particular dos seniores;
- Facilitar a articulação entre as Associações/Instituições sem fins lucrativos de
Carnaxide e Queijas e a Junta de Freguesia;
- Incentivar a efetivação de novas parcerias e gerir a atribuição de apoios diversos aos
utentes, concretizados através de parcerias como a farmácia social, o oculista social, o
Rotary Clube de Carnaxide, entre outros;
- Reforçar as competências dos Gabinetes de Ação Social com vista ao aumento de
serviços disponibilizados de partilha e dinamizar a Comissão Social de Freguesia;
- Apoiar a manutenção do Projecto “Tampinhas”, em parceria com entidades parceiras
locais, em particular com equipamentos escolares e agrupamentos de escuteiros - no
que concerne à angariação de tampas - e com o Rotary Clube de Carnaxide - que
viabiliza a atribuição de cadeiras de rodas - a cidadãos identificados pelos GAS.
b) Grupos de Trabalho de Casos - GIS (Carnaxide) e ELO (Queijas)
Os resultados obtidos mediante a dinamização do trabalho social em rede que vem
sendo promovido nos últimos anos nos territórios de Carnaxide e de Queijas, são
reveladores da pertinência do trabalho desenvolvido em parceria interinstitucional, da
articulação e da rentabilização dos recursos.
Com particular relevância face às dificuldades sentidas no contexto socioeconómico
desfavorecido em que nos encontramos, a intervenção social articulada permite,
através da conjugação de esforços e articulação de meios, a concertação e a
rentabilização de esforços, com um consequente aumento da eficácia da intervenção.
Consequentemente, esta articulação permite minimizar as debilidades da população
carenciada da União de Freguesias, fomentando sua inclusão social e promovendo a
melhoria das suas condições de vida.
b1) ELO
O ELO – Equipa Local de Intervenção Articulada – consiste no grupo de trabalho social
da área geográfica de Queijas. Integra todas as organizações públicas e privadas que

28

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia

neste território desenvolvem um papel de intervenção social. Desde a sua criação, em
2007, este grupo de trabalho assume-se como o pilar essencial da rede de parceria
local proporcionando quer a rentabilização e a potenciação da intervenção, quer o
fortalecimento do relacionamento interinstitucional entre as entidades que compõe a
parceria.
A multidisciplinariedade do ELO – integram o grupo profissionais quer da área social,
quer da área da saúde - ao nível da enfermagem geral e psiquiátrica e da psicologia –
revela-se ainda uma enorme mais-valia face à riqueza dos conhecimentos partilhados e
à abordagem das problemáticas, tendo por base as diferentes perspetivas que
possibilitam um maior entendimento sobre as mesmas e dos casos como um todo.
O trabalho do grupo concretiza-se mediante a realização de reuniões técnicas de
discussão e trabalho de casos, com vista a analisar e acompanhar as situações sociais
identificadas pelos vários serviços, ponderando soluções, unindo esforços e conjugando
saberes de forma conjunta.
Neste sentido, será dada continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito do ELO
mediante a realização de reuniões técnicas mensais, pré-calendarizadas (em norma, na
manhã da primeira quinta-feira de cada mês), com lugar nas instalações da Delegação
de Queijas.
b2) GIS
Grupo de Intervenção Social, grupo de trabalho do território de Carnaxide – criado em
Maio de 2011, tem como objetivo o conhecimento e consequente aprofundamento das
relações entre parceiros institucionais e associações, no sentido de dotar a Rede Social
de Carnaxide, de respostas diversas e eficazes, criando parcerias que permitam
alcançar os objetivos.
Surgiu da crescente multiplicidade de problemas sociais enfrentados pela população da
freguesia que exigiam a coordenação de diversos organismos com atuação na
Freguesia. Os técnicos representantes das instituições reúnem mensalmente, na
segunda quarta-feira do mês, apresentando e discutindo casos que possibilitem o
estabelecimento de estratégias de intervenção.
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Irá ser dada continuidade ao trabalho do GIS mediante a continuação da realização de
reuniões técnicas de discussão de casos.
c) Comissão Social da Freguesia de Carnaxide e Queijas
Comissão Social de Freguesia é a entidade agregadora de articulação e concentração
com vista ao desenvolvimento local, criada na sequência da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 197/97 de 18 de Novembro, com as alterações legislativas posteriores,
que cria o Programa Rede Social.
A Comissão Social de Freguesia (CSF) é a via que possibilita à Freguesia alcançar uma
intervenção articulada e sustentada através da promoção de relações de cooperação e
parceria, e da rentabilização das práticas e estruturas existentes, englobando entidades
públicas sem fins lucrativos, de cariz social, educativo, de saúde e recreativo.
A reorganização administrativa do território das Freguesias, aprovada pela Assembleia
da República (Lei nº 56/2012, de 8 de Novembro e Lei nº 11-A/2013, de 28 de
Janeiro), conduziu à agregação das Freguesias de Carnaxide e Queijas cuja designação
passou a ser "União das Freguesias de Carnaxide e de Queijas", com circunscrição
territorial correspondente à área e aos limites territoriais das freguesias agregadas. (…)
Em conformidade com o n.º 1 do artigo 12º deste diploma, "o âmbito territorial das
Comissões Sociais de Freguesia corresponde, em regra, aos das freguesias", pelo que,
em função da reorganização administrativa do território verificada com a agregação das
Freguesias de Carnaxide e Queijas, as Comissões constituídas e em funcionamento
foram sujeitas a um reajustamento, reconfigurando na Comissão Social de Freguesia de
Carnaxide e Queijas.
Em reunião plenária realizada em 5 de Fevereiro de 2014 foi assim constituída a
Comissão Social de Freguesia de Carnaxide e Queijas e aprovado o seu regulamento.
Presentemente compõe a CSFCQ 45 entidades, oriundas das extintas Comissões de
cada uma das freguesias unidas, acrescidas da respetiva União de Freguesias, entidade
que assume a sua Presidência.
Sendo a Comissão presidida pela Junta de Freguesia da União de Freguesias, competenos:
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- Promover a atualização do diagnóstico social da Freguesia, divulgá-lo e colocá-lo à
disposição de todos, de modo a possibilitar a utilização da informação nele constante
para a planificação das ações de promoção do bem-estar.
- Promover a elaboração e aprovação do Plano de Ação da CSF para o ano de 2015;
- Acompanhar a execução do Plano de Ação;
- Desenvolver especiais esforços na dinamização e na motivação de todos para a
participação na inclusão social procurando aumentar o número de Instituições
aderentes;
- Promover um fluxo regular de informação por todos os membros da CSF;
- Calendarizar e dinamizar as Assembleias Ordinárias e extraordinárias necessárias ao
funcionamento do plenário da Comissão;
- Promover as diligências essenciais ao cumprimento das decisões tomadas pelos
Parceiros;
- Atualizar de forma permanente e sistemática as informações relativas aos recursos e
actividades da Freguesia no SITE da Autarquia, de modo a possibilitar às instituições e à
população em geral uma fácil e rápida consulta dos dados;
- Apoiar e/ou coordenar as iniciativas realizadas no âmbito da CSF.
No que concerne à execução do Plano de Ação da Comissão para 2015 (a apresentar e
aprovar em Plenário a realizar entre Janeiro e Fevereiro de 2015) a Junta de Freguesia
será a principal empreendedora de actividades conjuntas, quer como entidade
promotora, quer como entidade parceira, entre outras, das seguintes iniciativas:
- Alimentação de informação e manutenção das bases de dados de idosos para os
territórios de Queijas (idosos isolados, iniciada em 2010) e de Carnaxide (idosos em
situação de fragilidade, criada em 2014);
- Dinamizações de sessões educativas subordinadas a temáticas diferenciadas (saúde,
educação, comportamentos, etc.);
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- Promoção e organização de ação de angariação de produtos alimentares e produtos
de higiene, em superfície comercial, com a parceria das entidades que no território de
Carnaxide, promovem a distribuição de apoio alimentar;
- Promoção e organização da VI Feira Social e de outras iniciativas conjuntas por parte
das entidades participantes na Comissão;
- Promoção e organização da IV Feira e Oficina do Brinquedo;
- Promoção e organização da V Venda de Natal Solidária;
- Promoção e organização da IV Campanha “Animal Também Tem Natal”;
- Promoção e organização da IV Campanha “Dá Nova Vida ao Teu Brinquedo”.
d) Conselho Local de Ação Social (CLAS) Oeiras
Compete ainda à Junta de Freguesia, na qualidade de entidade que preside à Comissão
Social de Freguesia, participar no Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social
de Oeiras, ação concretizada mediante:
- Participação nas reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias do CLAS;
- Sempre que solicitada a colaboração dos técnicos, auxiliar na definição de
instrumentos de planeamento, na construção de diagnósticos sociais, entre outras
ações realizadas no âmbito do CLAS;
- Participação nas reuniões trimestrais entre técnicos das freguesias e o Núcleo
Executivo do CLAS Oeiras e que visam a realização de pontos de situação sobre a
realidade social de cada freguesia e a uniformização de procedimentos e de estratégias
de intervenção.
- No âmbito do trabalho dinamizado pelo Núcleo Executivo (NE) do CLAS, em Julho de
2014, foi proposta a constituição de Grupos de Trabalho por área de intervenção
entendida

como

prioritária,

para

elaboração

e

implementação

do

Plano

de

Desenvolvimento Social concelhio (PDSO) entre 2014 e 2017, pelo que, no decurso de
2015 os 3 técnicos que compõem os Gabinetes de Ação Social de Carnaxide e Queijas
irão integrar os grupos “Emprego”, “Pessoas idosas” e “Violência Familiar”.
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Esta colaboração implica a participação dos técnicos nas reuniões realizadas por cada
um dos grupos concelhios, bem como a colaboração na promoção das ações e
estratégias definidas no âmbito dos mesmos em consonância com o PDSO.
e) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras é uma Instituição Oficial não
Judiciária com autonomia funcional que promove os direitos da Criança/Jovem e previne
ou põe termo a situações de perigo.
A CPCJ funciona tendo como enquadramento a Lei de Proteção das Crianças e Jovens
em Perigo (Lei n.º 147/99 de 1 de Setembro), que lhe confere duas formas de atuação,
em Modalidade Restrita ou Alargada (art. 16º). À Modalidade Restrita compete intervir
nas situações em que a Criança/Jovem está em perigo (art. 21.º); a Modalidade
Alargada é composta por representantes de diversas Entidades e Organismos do
Concelho, funciona em plenário ou grupos de trabalho, desenvolvendo ações de
promoção dos direitos e de prevenção das situações de perigo para a Criança/Jovem.
Enquanto elemento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras, em 2015
a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e Queijas irá manter a sua
colaboração mediante:
-

Disponibilização

de

um

técnico

de

serviço

social,

semanalmente,

para

acompanhamento dos processos da Freguesia na CPCJO, no âmbito da modalidade
restrita;
- Na qualidade de membro da modalidade alargada, esta autarquia irá participar
ativamente nas reuniões plenárias trimestrais a CPCJ de Oeiras, bem como, apoiar no
acompanhamento das medidas de promoção e proteção das crianças em comissões da
especialidade, nomeadamente no Eixo Instituições/ Comunidade com os Projetos:
– Projecto “Histórias na Vila” – decorre do “Fitas Na Vila”, já desenvolvido em anos
anteriores na Freguesia de Carnaxide e Queijas e visa a reprodução de histórias alusivas
aos maus tratos e/ou direitos das crianças e jovens (proporcionando espaços de debate
entre as crianças e as suas famílias em temáticas específicas de interesse comum
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através da realização de momentos de conto de histórias, teatralização ou visionamento
de filmes alusivos às temáticas das crianças e jovens seguido de debate).
- “Materiais Pedagógicos” – Consiste no desenvolvimento de material lúdico/ educativo/
pedagógico para trabalho nas matérias de proteção de infância e juventude.
- “Encontrinhos” – Projecto de formação aos técnicos.
A metodologia de funcionamento destes projetos implica a realização de reunião mensal
entre parceiros das equipas dinamizadoras dos mesmos para preparação das ações/
actividades a promover.
Para além da participação nas reuniões de equipa, aos técnicos do GAS participantes
competirá também participar na organização e dinamização das actividades que
venham a ser desenvolvidas.
f) Parcerias - Partilha de Recursos
As situações com que a intervenção social se depara têm, por norma, uma moldura
comum: a precariedade e as fragilidades sociais. Contudo os Gabinetes de Ação Social
de Carnaxide e Queijas procuram dar resposta a todos, mesmo perante os
constrangimentos e condicionalismos a que está sujeita a sua ação.
Neste contexto vêm sendo implementadas parcerias, de carácter inovador e imbuídas
de um espírito de responsabilização social dos agentes locais, entre esta autarquia e
entidades públicas, privadas, ou instituições sem fins lucrativos, procurando alargar as
respostas, e potenciar a eficácia da intervenção, às quais se pretende dar continuidade
mediante:
- Apoio ao funcionamento dos Bancos Alimentares;
- Facultar as instalações da Junta de Freguesia para eventuais actividades das
instituições, nomeadamente ao Gabinete de Inserção Profissional para a realização
mensal da Formação de “Técnicas de Procura de Emprego” e à CPCJ para reuniões
descentralizadas.
- O Gabinete de Ação Social de Carnaxide dinamizará o Banco Local de Voluntariado na
Freguesia de Carnaxide, articulado com o Banco de Voluntariado da CMO. O objetivo

34

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia

desta ação será potenciar uma intervenção organizada, contribuindo para uma melhoria
da qualidade de vida e para o desenvolvimento económico e social, com vista à
prossecução de uma maior justiça e equidade social.
- Ao nível do apoio alimentar o Gabinete de Ação Social de Queijas sinalizará, ao CSP S.
Miguel de Queijas, famílias em situação de carência para integração das mesmas no
âmbito da distribuição semanal de alimentos excedentes da empresa “Pingo Doce”.
- Perante a conjuntura atual de endividamento/ falta de liquidez da população, os
Gabinetes de Ação Social de Carnaxide e Queijas irão manter a articulação com o GOEC
(Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores), beneficiando do
protocolo firmado entre este serviço e o Município. Neste sentido, para além da
avaliação prévia, encaminhamento e articulação com este Gabinete, a Junta de
Freguesia manterá a disponibilidade para a cedência de instalações para realização de
atendimento, evitando deslocações e custos acrescidos aos utentes.
- Cedência de instalações (no Mercado de Queijas), no 1º sábado de cada mês, ao
Agrupamento 774 de Queijas para realização de Venda de Bens Doados, cujo produto
reverte na íntegra para o apoio direto a famílias carenciadas acompanhadas pelo
Gabinete de Ação Social.
- Articulação com o CSP S. Miguel de Queijas para o transporte e armazenamento de
bens angariados (mobiliário e equipamento domésticos) e posterior entrega dos
mesmos às famílias identificadas pelos serviços locais como deles carenciadas.
g) LOJA SOCIAL
A Loja Social de Carnaxide tratou-se de um projeto implementado pela Junta de
Freguesia de Carnaxide, com o objetivo de possibilitar o acesso aos munícipes em
situação de carência económica a peças de vestuário, calçado, entre outros artigos,
promovendo a dignificação do processo de distribuição de produtos doados, através da
possibilidade de escolha individual dos mesmos. No âmbito das ações previstas para
esse mandato e incluso nas GOP/2012, a Junta de Freguesia de Carnaxide abriu no dia
8 de Novembro de 2012 a Loja Social da Freguesia de Carnaxide.
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É uma resposta fundada nos princípios da solidariedade e sustentabilidade, uma vez
que os bens existentes na Loja Social serão resultado das doações de particulares e
empresas. Esta Junta de Freguesia, através da Loja Social será elo de ligação entre as
pessoas, as instituições e as empresas que têm possibilidade para dar e as pessoas que
estão numa situação de maior vulnerabilidade, promovendo desta forma a coesão e a
solidariedade na Freguesia.
O funcionamento da Loja Social é assegurado por voluntários, que se inscreveram nos
últimos meses, com um pouco do seu tempo. Para além dos voluntários, contamos a
colaboração voluntária de trabalhadores da Autarquia e do agrupamento de escuteiros
908 de Carnaxide na recolha e tratamento de roupa.
Os artigos de vestuário ou outros bens podem ser entregues na Junta de Freguesia, no
Mercado Municipal ou Loja Social. No caso de mobiliário ou eletrodomésticos ainda em
funcionamento a Junta de Freguesia recolhe em casa após avaliação por parte do
gabinete de apoio social.
A loja funciona com atendimento ao público às terças-feiras e quintas-feiras das
16H00m às 19H00m e aos sábados das 09H30 às 12H30.
Desde o início do funcionamento da Loja até aos dias de hoje verifica-se que é uma
aposta ganha no apoio a quem mais necessita. Têm sido doados inúmeros bens, quer
de Munícipes, quer de cidadãos fora da Freguesia.
Em 2014 vamos criar condições para constituir uma Loja Social em Queijas, que
funcionará nos mesmos moldes da Loja Social de Carnaxide.
h) Fundo Europeu de Auxílio a Carenciados (FEAC)
O apoio alimentar proporcionado pela União de Freguesias tem por finalidade contribuir
para a minimização/ resolução de situações de carência alimentar de pessoas e famílias
em situação de carência, mediante a distribuição de géneros alimentícios.
Este apoio concretiza-se mediante a participação da autarquia no Programa “Fundo
Europeu de Auxílio a Carenciados”, que decorre do anterior Programa Comunitário de
Ajuda Alimentar a Carenciados, e que foi iniciado com esta designação em 2014.
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Trata-se no entanto de um programa que ainda não se encontra legislado pelo que,
apesar de ter sido desde já alterada a sua designação, no decurso de 2014
mantiveram-se os critérios de base do PCAAC (existente desde 1987) que previa o
apoio a todas as “pessoas carenciadas”, sendo considerado carenciado o indivíduo ou
família que apresente um deficit entre o limiar mínimo de carência (valor da pensão
social 199,53 em 2013) e a capitação. Na presente data desconhece-se ainda se os
critérios se manterão de igual modo para 2015.
Contudo, da informação já veiculada pelo Instituto de Gestão Financeira do ISS.IP. o
Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas Mais Carenciadas terá um período de execução de
sete anos, isto é, deverá vigorar até 2020.
Com previsão de várias mudanças comparativamente ao PCAAC, o FEAC deverá apoiar
mediante “(…) assistência não-financeira às pessoas mais necessitadas (essencialmente
sem-abrigo e crianças materialmente necessitadas) através da distribuição de
alimentos, vestuário e outros bens essenciais, dentro de critérios que serão da
responsabilidade de cada país ou das organizações parceiras. O Fundo pode, ainda,
apoiar medidas de acompanhamento e deve promover a aprendizagem mútua, redes e
disseminação de boas práticas em matéria de assistência não - financeira às pessoas
mais necessitadas (…)”
(in: http://www.igfse.pt/upload/docs/2014/6OFundoEuropeudeAuxilioasPessoasMaisCarenciadas.pdf)

A dinamização deste apoio por parte da autarquia continuará a visar, não só o apoio
generalizado e aberto a todos os munícipes em situação de carência socioeconómica,
como também contribuir para a diminuição das Listas de Espera existentes nas
Instituições locais, de forma a garantir a celeridade e eficácia da resposta alimentar,
entendida como um bem essencial.
No decurso de 2014 beneficiaram deste apoio 123 agregados, correspondendo a um
total de 392 munícipes residentes nos territórios de Carnaxide e de Queijas.
Neste âmbito, prevê-se que em 2015, os Gabinetes de Ação Social de Carnaxide e
Queijas desenvolvam as seguintes ações:
- Formalizar a candidatura anual ao Instituto de Segurança Social (ISS.IP.), entidade
responsável pela implementação do FEAC;
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- Articular permanente quer com esta entidade, quer com a Câmara Municipal;
- Atender as famílias que solicitem o apoio, receber novas inscrições, desenvolver
avaliação socioeconómica das novas famílias e reavaliação das beneficiárias dos anos
anteriores, elaborar os mapas de beneficiários e de distribuição de bens, as credenciais
por família, o controlo de existências e o mapa de execução final;
- Assegurar e coordenar o processo de levantamento, armazenamento e distribuição
dos alimentos junto das famílias;
- Articular com os Bancos Alimentares da Freguesia, no sentido do encaminhamento e
receção de inscrições de famílias que se encontrem em lista de espera para receber
apoio do Banco Alimentar;
i) Fundo de Emergência Social (FES)
Trata-se de um Programa iniciado em 2012, da responsabilidade da Câmara Municipal
de Oeiras, que visa implementar medidas de apoio extraordinário a famílias expostas a
condições extremas de vulnerabilidade social e financeira e que não se integram nas
respostas usualmente disponibilizadas pelos serviços tradicionais. Desta forma não
pretende, de todo, substituir as competências do Instituto de Segurança Social mas
antes criar uma resposta transitória e pontual para uma situação de risco iminente e,
por consequência, com uma gravidade tal ou com uma urgência de intervenção de tal
ordem que inviabilize a ativação dos recursos sociais existentes em tempo útil. A
Freguesia de Carnaxide foi aquela que instruiu mais processos FES nos últimos anos.
Este fundo consiste na atribuição de apoio financeiro direto aos utentes/ famílias para
pagamento de despesas (especificadas nos princípios orientadores da intervenção)
quando se verifiquem situações de emergência, com comprovada situação de carência,
e devidamente fundamentas as necessidades e esgotamento dos restantes recursos.
i1) Acesso ao Fundo de Emergência Social
Desde a sua implementação, a medida vem sendo alvo de avaliações, que conduziram
em 2013 a um reajustamento dos princípios orientadores. No presente, para usufruir do
apoio do Fundo de Emergência Social (FES), os munícipes deverão:
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- Residir e ser recenseados no Concelho de Oeiras, há pelo menos 2 anos. A
obrigatoriedade do recenseamento no Concelho de Oeiras poderá ser ultrapassada
numa situação de carácter excecional desde que proposta devidamente fundamentada
pelo(a) gestor(a) do caso e validada pelas Técnicas da Junta de Freguesia e da
Autarquia (por exemplo, nas situações de sem abrigo, imigrantes com permanência
irregular, situações de carácter humanitário, …);
- Conhecer e aceitar as condições gerais e específicas de acesso ao FES, assumindo os
compromissos definidos no âmbito do apoio a ser prestado;
- Comprovar documentalmente a sua situação económica e social;
- Disponibilizar os comprovativos das despesas efetuadas no âmbito do apoio.
Condições específicas de acesso: O apoio é passível de ser renovado até duas vezes
(num máximo de três processos) caso se mantenham os critérios de atribuição da
medida.
Apoios: Os apoios a conceder aos munícipes abrangidos pelo FES poderão assumir as
seguintes modalidades:
- Pagamento de rendas, desde que não estejam acumuladas há mais de 6 meses e que
não estejam pendentes de medida de apoio semelhante pelo Instituto de Segurança
Social – IP; cada processo FES nesta sede só deverá compreender o pagamento até 3
meses de renda;
- Pagamento de contas de água, energia elétrica e gás até 3 meses;
- Pagamento de deslocação para efeitos de consultas e / ou tratamentos de saúde,
quando não esteja abrangido por regime de isenção, e/ou de outras deslocações
consideradas prioritárias e cruciais para o projeto de vida do beneficiário desde que
devidamente aprovadas;
- Pagamento de cabazes alimentares que incluam produtos de mercearia (até 35,00
EUR uma vez por mês) e produtos frescos (até 30,00 EUR duas vezes por mês), desde
que sinalizados por uma das entidades executantes do FES;
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- Pagamento de outras despesas, de carácter excecional, tidas como indispensáveis
para o projeto de vida do beneficiário e não comparticipadas por outro organismo,
desde que devidamente aprovadas pela CMO.
i2) Atribuições do GAS no âmbito do Fundo de Emergência Social
Para os Gabinetes de Ação Social, a implementação deste fundo (FES), traduz-se
essencialmente na articulação e colaboração permanente dos técnicos com as entidades
parceiras, na avaliação socioeconómica dos casos a propor, na instrução do processo/
informação social em modelo próprio, na apresentação das propostas em reunião
mensal de trabalho de casos (ELO/ GIS – devendo os técnicos validar a mesma, ou no
caso de situação de emergência não ser passível de aguardar por nova reunião, efetuar
articulação/ validação prévia por mínimo de 2 técnicos), apresentação junto da Câmara
Municipal e articulação com as famílias na resposta/ pagamento do apoio (efetuado
pelos Centros Sociais Paroquiais) e posterior conferência da sua utilização para o fim
previsto.
Neste âmbito, compete ainda ao GAS:
- Definir conjuntamente com o beneficiário, o Plano de Intervenção;
- Colaborar periodicamente na avaliação geral das condições de implementação do FES.
Salienta-se que no território de Carnaxide as IPSS’s parceiras da implementação do FES
são o Centro Social Paroquial S. Romão de Carnaxide e a Apoio - Associação de
Solidariedade Social.
No território de Queijas a IPSS designada como entidade pagadora é o Centro Social
Paroquial S. Miguel de Queijas.
j) Inserção, Emprego e Responsabilidade Social
A área da inserção e responsabilidade social continuará a ser uma preocupação
materializada através de ações várias e estabelecimento ou manutenção de parcerias
diversas, tais como:
- Celebração de “contratos programa inserção” e “contratos emprego inserção+”,
através da parceria com o Centro de Emprego de Cascais. A celebração deste tipo de
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contratos visa a colocação de desempregados subsidiados e de beneficiários de
Rendimento Social de Inserção, permitindo dessa forma que estas pessoas em situação
de desemprego desenvolvam ações socialmente úteis, evitando o seu isolamento e a
tendência para a desmotivação e marginalização.
- Aplicação de medidas de prestação de trabalho a favor da comunidade, em
colaboração com a DGRS – Direcção Geral de Reinserção Social. Esta ação consiste na
receção de condenados para cumprimento de trabalho comunitário não remunerado em
alternativa ao cumprimento de penas de multa ou penas de prisão até dois anos.
- Realização de estágios em contexto real de trabalho, pré-profissionais, mediante a
celebração de acordos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas, Institutos,
Escolas Profissionais, Universidades e/ou outras entidades. Esta ação permite aos
alunos um contacto inicial com o mercado de trabalho, a vivência de experiências e
aquisição de competências e rotinas essenciais, proporcionadas pela integração em
contexto laboral.
- Participação na Feira anual de Emprego promovida pelo Auchan, em que a J. F.
Carnaxide foi fundadora deste projeto sendo um parceiro desta empresa com
responsabilidade social.
- Disponibilização no Portal da União de ofertas de emprego numa articulação com o
tecido empresarial e comercial da União de Freguesias e em estreita colaboração com o
Município de Oeiras, com o pelouro do emprego e o gabinete de empreendedorismo e o
GIP – Gabinete de Inserção Profissional de Carnaxide.
- Integração de jovens estudantes no âmbito do projeto “Opções Jovens” do Município
de Oeiras.
k) Outros
- Relativamente a ações de solidariedade mais pontuais, continuarão também a ser
promovidas campanhas solidárias com fins diversos, essencialmente realizadas em
parceria com outras entidades.
- A Junta de Freguesia continuará também, através do seu Gabinete de Ação Social de
Queijas, a colaborar com a Escola Básica 2,3 Professor Noronha Feio, no âmbito da
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participação no Grupo de Focagem (que tem por função ajudar a equipa de auto
avaliação do Agrupamento, dando pareceres sobre propostas e relatórios) e na
implementação do Espaço Girassol (criação de sala de actividades da vida diária para
crianças que frequentam currículos específicos individuais), sempre que solicitada a sua
colaboração.
- Os técnicos do Gabinete de Ação Social deverão continuar a participar em ações de
formação, seminários ou outros, sempre que se entendam pertinentes para a
prossecução do seu trabalho na Autarquia.
- Projeto Unir Para SER (Projecto USER); U – União; S – Solidária; E – Eficaz e
Eficiente; R – Rentabilização, Responsável e Rede
Esta Junta de Freguesia através do nosso Gabinete de Ação Social encontra-se a
elaborar o projeto designado por “Unir para ser”, para apresentação ao Município de
Oeiras, para incremento de mais valências sociais na União de Freguesias.
O contexto de contenção e crise financeira que o país atravessa, traduz-se
necessariamente no aumento no número de situações de precariedade, facto que tem
de implicar um reforço da intervenção no âmbito social e um redobrar de atenção na
prevenção e minimização das problemáticas identificadas.
Este reforço assume particular relevância na intervenção social local, ao nível das
Freguesias, dado o seu carácter de proximidade à comunidade. Deste modo,
pretendemos com este programa dar continuidade às práticas pré-existentes dispersas
em cada um dos territórios de Carnaxide e de Queijas, contudo adequando os
procedimentos em face da nova realidade e dotando-as de uma estratégia objetiva,
racionalizada e orientada para os resultados, mediante a concertação de esforços e
união de sinergias. É enquadrado neste contexto que se irá elaborar o projeto de
intervenção social, a desenvolver no decurso de 2015, com vista a acentuar a
intervenção já realizada pelos Gabinetes de Ação Social de Carnaxide e de Queijas,
priorizando o desenvolvimento de ações que minimizem as debilidades económicas e
sociais e acrescentem ganhos ao nível da qualidade de vida e bem-estar dos munícipes,
mediante a otimização de recursos e parcerias.
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No âmbito do direito de oposição O PSD com assento na bancada da Assembleia de
Freguesia em reunião, entre outras propostas, apresentou as seguintes propostas
concretas de âmbito social: propôs que o Projeto da extinta Freguesia de Queijas
“Queijas a Viver” pudesse ser revitalizado. Esta Junta de Freguesia informou que o
Projeto da extinta Freguesia de Queijas “Queijas a Viver” já não se encontra atual dado
porque passaram dois anos, dado que terminou um ano antes da União e que todas as
valências desse projeto já estão a ser prestadas pela União. No entanto esta Junta está
a elaborar o projeto supra referido “Unir Para SER (Projecto USER)” e que vai ao
encontro desta proposta; também propôs e foi aceite o apoio aos alunos ao nível
psicológico clínico em articulação com os agrupamentos de escolas e através do nosso
Gabinete de Psicologia; propôs e foi aceite que a Junta de Freguesia em articulação com
as empresas sedeadas na União, com o gabinete de empreendedorismo e emprego do
Município de Oeiras e através do GIP de Carnaxide possam dar a conhecer, aos nossos
Munícipes, em primeira mão, as ofertas de emprego de uma forma simples a desenhar
pela Junta e pela CMO.

2.4.0 INFÂNCIA

Carnaxide e Queijas têm um grande número de crianças que resulta de um grande
número de alunos em idade pré-escolar e escolar. Pelo que se pretende o apoio às
Escolas Básicas e Jardins-de-infância de acordo com a delegação de competências do
Município. Na área de Infância pretendemos continuar as iniciativas que têm envolvido
o tecido educacional da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas com as seguintes
actividades:
- Festa e Desfiles de Carnaval;
- Festa da Primavera com plantação de árvores nas Escolas;
- Comemorações do Dia da Criança;
- Comemorações de Natal, com organização e apoio a espetáculos de animação
natalícia, com a participação das Creches, Jardins-de-infância, Escolas Básicas e ATL’S
da Freguesia;
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- Comemorações de Natal com espetáculo infantil às crianças dos agregados
identificados através do gabinete de Ação social e Loja Social, com atribuição de
brinquedos doados às crianças.
- Promoção de um concurso de presépios em articulação com os agrupamentos de
Escolas.
- Apoio a colónias de férias;
- Apoio às actividades educativas e culturais desenvolvidas pelas Escolas Básicas e
Jardins-de-infância, sejam visitas, passeios, provas desportivas e outras;
- Torneios Desportivos;
- Manutenção e reabilitação dos Parques Infantis no âmbito da DC:

2.5.0 SENIORES
No que respeita à intervenção especificamente direcionada para a população idosa, esta
visa a promoção de um convívio saudável entre pares e o estabelecimento de relações
inter-pessoais de forma a combater o isolamento social a que estão sujeitos e promover
a estabilização ou retardamento das consequências nefastas do envelhecimento.
Neste ano a aposta nesta área continuará a ser prioritária, com a realização de
iniciativas para os seniores, seja na organização de eventos, seja em pequenas
reparações na via pública, que em muito contribuem para a sua qualidade de vida.
a) Acessibilidades
- Construção de escadas com corrimões, guardas metálicas de proteção de peões e
passadeiras e rampas de acesso para cidadãos portadores de deficiência ou cidadãos
com mobilidade reduzida;
b) Atividades lúdicas, educativas e recreativas
Neste âmbito, em 2015 pretende-se organizar atividades diversificadas, direcionadas
para os mais idosos e/ou reformados, com o objetivo de fortalecer as redes afetivas dos
idosos da nossa Freguesia, incrementando o relacionamento interpessoal bem como o
conhecimento cultural.
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Entre as actividades previstas encontram-se:
- Organização de passeios, para os mais idosos e/ou reformados, a vários pontos do
País, numa ótica de promoção do turismo sénior, com o objetivo de fortalecer as redes
afetivas dos idosos da nossa Freguesia, incrementando o conhecimento cultural;
- Dinamização de encontros seniores de cariz musical e de dança, tais como os Bailes
periódicos de Carnaval, Santos Populares, S. Martinho, Natal, entre outros, com visa
proporcionar uma tarde festiva aos nossos idosos;
- Promoção de encontros e actividades de lazer para a Terceira Idade, combatendo o
isolamento dos idosos e a falta de apoios às famílias através da articulação entre a
Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e outras associações de cariz social - tais como
colónia de férias, idas à praia, comemoração do dia do idoso, festa de passagem de
ano, etc.;
- Os Gabinetes de Ação Social colaborarão na sinalização de seniores para participação
na atividade municipal “Férias em Saúde”, mediante a colaboração com a Unidade de
Cuidados na Comunidade Cuidar+;
- Promoção de actividades diversificadas, organizadas pelo GAS ou em parceria com
outras instituições - a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Carnaxide e
Queijas colaborará, sempre que necessário, com as entidades parceiras e/ou outras, na
realização de sessões de sensibilização e prevenção destinadas a idosos nos vários
âmbitos, mas fundamentalmente nas áreas da saúde e segurança;
- Continuação do Programa “Carnaxide Sénior” com actividades culturais e desportivas
periódicas no âmbito da USCAL;
- Manutenção dos programas “Carnaxide Tecnológico”/ “Queijas Digital” para iniciação à
informática e da internet no âmbito da USCAL;
- Reforço do apoio às associações de solidariedade social e aos bancos alimentares;
- Promoção de campanhas de sensibilização e rastreios à população para a promoção
da saúde e estilos de vida saudáveis;
- Desenvolvimento de projetos para programa de parceria de apoio à leitura e à escrita.
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c) Divulgação e promoção de acesso a serviços/recursos:
- Divulgação do flyer guia de recursos sénior para o território de Carnaxide à
semelhança do já elaborado Guia de Recursos Sénior do território de Queijas, e
promover a divulgação dos mesmos junto de toda a população sénior da União de
Freguesias.
- Manter-se-á a promoção dos Programas Municipais “cartão 65+” (que pode permitir
uma redução de 50% na medicação) e “Teleassistência Domiciliária de Oeiras”. A
facilitação do acesso a estes serviços por parte dos GAS consiste quer na divulgação e
encaminhamento, quer na receção de inscrições por se entender tratarem-se de
programas essenciais na promoção da melhoria da qualidade de vida dos idosos,
nomeadamente nos que desejam manter-se no domicílio em condições de autonomia e
segurança.
- O serviço “Oeiras está lá” (municipal) representa uma mais valia ao nível da realização
de pequenas reparações domésticas.
- Complemento Solidário para Idosos (CSI) – trata-se de uma prestação monetária
integrada no Subsistema de Solidariedade do Sistema de Proteção Social de Cidadania,
destinada a cidadãos nacionais e estrangeiros com idade igual ou superior a 65 anos
com baixos recursos. É uma prestação diferencial, ou seja, é um apoio adicional aos
recursos que os destinatários já possuem.
No sentido de facilitar à população idosa da Freguesia o acesso a esta prestação, a
Junta de Freguesia pretende continuar a parceria com os Serviços da Segurança Social,
disponibilizando esclarecimentos, apoiando no preenchimento e rececionando os
impressos para o requerimento do Complemento Solidário para Idosos.
- Ação integrada no âmbito da intervenção da Comissão Social de Freguesia, pretendese alimentar de modo permanente a base de dados de idosos isolados, transversal a
ambas as freguesias que compõe a atual União de Carnaxide e Queijas.
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USCAL - Universidade Sénior de Carnaxide, aprendizagem e lazer
A continuidade em servir e na procura do saber foi a resposta dada com a criação da
USCAL - Universidade Sénior de Carnaxide, aprendizagem e lazer em Janeiro de 2013
pela extinta Freguesia de Carnaxide.
O aumento da esperança de vida e a diminuição considerável da natalidade, são dois
fatores que têm contribuído para a alteração significativa da pirâmide etária da
população portuguesa, obrigando a que os cidadãos maiores de 50 anos venham a
desempenhar, cada vez mais, um papel fundamental na sociedade.
Desejamos que esta iniciativa contribua para o aumento da qualidade de vida dos
cidadãos seniores, num espírito de Serviço Público, desenvolvendo com o
compromisso de fazer e acreditando nos valores da sociedade, construindo um
futuro melhor.
Após o sucesso alcançado, no projeto piloto a extinta Junta de Freguesia de Carnaxide
aprovou em 27 de Junho de 2013 o novo Regulamento da USCAL – Universidade Sénior
de Carnaxide, Aprendizagem e Lazer permitiu as condições para continuar este serviço
e projeto desta Junta de Freguesia em 2013/2014 que abriu o seu segundo ano letivo
no dia 23 de Setembro de 2013 e culminou no dia 19 de Junho de 2014 com uma
cerimónia de encerramento de ano letivo.
Neste sentido, foi com grande satisfação que a Junta de Freguesia da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas abriu o terceiro ano letivo 2014/2015 da USCAL
– Universidade Sénior de Carnaxide, Aprendizagem e Lazer, no passado dia 29 de
Setembro de 2014.
Atualmente registam-se cerca de 200 alunos, com 35 professores voluntários e 43
disciplinas disponíveis para frequência.
No caso do pólo de Queijas, cuja ação foi prevista para este mandato, pretende-se
durante o primeiro trimestre deste Ano Letivo reunir as condições e os respetivos
professores voluntários que possam assegurar a abertura deste pólo em Queijas,
em 2015.
Também a USCAL tem um caráter solidário e integrador e de forma a permitir a
frequência da Universidade Sénior a munícipes que se encontrem em situações
socioeconómicas menos favoráveis, está previsto no Regulamento a atribuição de
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Bolsas de Estudo, após atendimento social e comprovação pelo GAS de Carnaxide e
Queijas da situação de carência económica.

2.6.0 JUVENTUDE
Qualquer aposta na área de Juventude está ligada à realização de eventos em
Carnaxide e Queijas, com apoios aos organismos juvenis e ocupação de tempos
livres. As GOP para 2015 também refletem esta ação:
- Participar na Comissão Municipal de Juventude;
- Colaboração com o espaço Jovem de Carnaxide;
- Comemorações do fim-de-semana Jovem;
- Promoção de espectáculos musicais e de dança com o evento Carnaxide e Queijas
está na Moda;
- Dinamização de actividades culturais, desportivas, radicais e recreativas, dirigidas
à juventude;
- Apoiar as Associações Juvenis da freguesia, de acordo com o seu Plano de
Actividades;
- Apoio aos Agrupamentos de Escuteiros de Carnaxide, Outurela e Queijas;
- Promover palestras nas Escolas em articulação com as Associações de Estudantes,
Direcções de Escolas sob temáticas dirigidas à Juventude;
. Instalação de espaço Jovem com o tecido associativo em Queijas;
- Workshop de Graffiti: Expressão Artístico ou Vandalismo;
Em colaboração com a P.S.P., sensibilizar os jovens artistas dentro dessa área, na
prevenção desta prática que pode passar de arte a crime se for nos locais não
autorizados. Uma demonstração de Grafite como arte não como ato de vandalismos,
que é punido pelo nosso código penal nos artigos 212.º do Código Penal Português
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- Apoiar o Dia da comunidade Africana residente nos bairros Municipais em Carnaxide
nas Festas de Santa Catarina em Outurela
Confraternização e convívio entre as pessoas de variais nacionalidades residentes.
Através deste evento vamos aproveitar oportunidade para demonstrar o verdadeiro
espírito de Multiculturalidade que se vive na nossa União de Freguesias.
- 7ª Edição da Prova anual de Skate “Carnaxide Sreet Challenge”.
- Construção de um Skate Park na União de Freguesias.
- Reformulação do polidesportivo do Pateo dos Cavaleiros.
2.7.0 CULTURA
A Cultura de cada sociedade vai sofrendo pela sua natureza mutações de gostos,
mas vão permanecendo as tradições que as gentes procuram preservar, sejam elas
de carácter religioso, artístico, gastronómico, outros. A aposta nas artes do
espectáculo em geral, em particular no apoio às bandas filarmónicas, grupos de
dança locais, grupos e artistas de música locais e artistas plásticos da Freguesia.

Queremos continuar a devolver Carnaxide e Queijas aos que aqui residem e
trabalham: criar raízes, revitalizar as tradições e desenvolver com inovação.

Sendo a Cultura um pólo importante na Educação dos Cidadãos, não é excepção a
Freguesia de Carnaxide e Queijas que tem que ser um veículo aglutinador na
divulgação de gentes e tradições.

Nesta conformidade, a linha orientadora das Autarquias tem um papel importante
na preservação das tradições e fomento do entretenimento local através de
iniciativas próprias ou em parceria com as nossas associações.
As Festas neste primeiro ano em Queijas, Linda-a-Pastora e em Carnaxide foram
exemplo disso, para além de inúmeras incitativas anuais.

Actividades a desenvolver:
- Reuniões periódicas com os agentes culturais com vista ao apoio das suas
actividades;
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- Espectáculos culturais periódicos em diversos locais da União das Freguesias;
- Festas da Freguesia da União, em Carnaxide e Queijas;
- II Edição das Festas da Luz em Linda-a-Pastora após o sucesso da sua
revitalização em Setembro de 2014;
- X Edição da Mostra de Folclore;
- Noites de Fado;
- IX edição Carnaxide está na Moda;
- Exposições colectivas de Artes Plásticas e de fotografia;
- Concertos com as Bandas Filarmónicas da Freguesia;
- Espectáculos de Natal;
- Promover a Dança com a fixação de uma Companhia de Dança Clássica;
- USCAL – Universidade Sénior de Carnaxide, aprendizagem e lazer;
- Lançamento do 2º Livro da USCAL;
- Sensibilizar o Município para a retoma das Marchas Populares

Apoios:
- Festas de Santa Catarina em Outurela;
- Festas de Nossa Senhora da Rocha;
- Festas de Santa Cruz “Nhu Santiagu” nos Barronhos;
- Centro Paroquial de São Miguel de Queijas;
- Santos Populares;
- Comemorações dos aniversários das Colectividades;
- Apoio aos agentes culturais da Freguesia nas suas actividades e fomentar o
Associativismo;

A Junta de Freguesia reuniu em 2014 com a Irmandade de Nossa Senhora da
Rocha, em que nos mostramos disponíveis para retomar as Festas da Rocha
paradas há dois anos e que assistiram a um declínio nos últimos anos. A
revitalização destas Festas poderá passar pelo envolvimento da Junta, no apoio à
organização profana, com a cedência de meios logísticos e elaboração do programa
Festivo e Cultural. A Irmandade com a organização da área religiosa.

Interessa planificar os eventos culturais ao longo do ano, para que as gentes
possam usufruir de matéria cultural e proporcionar a ocupação de tempos livres,
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devendo ser esse um dos principais objectivos que caberá às autarquias dentro das
suas competências.

Teremos

que

contar

com

o

apoio

das

Colectividades,

da

População,

dos

Empresários, Comerciantes, da Câmara Municipal de Oeiras, para podermos realizar
eventos culturais em prol da nossa União de Freguesias.

Interessa referir que as acções previstas não têm um custo relevante, atendendo a
que se pretende que na sua maioria apoiadas ou auto sustentáveis.
2.8.0 DESPORTO

A prática Desportiva deve ser incentivada e proporcionada aos residentes, como
ocupação de tempos livres e sabedora de incremento de saúde. Nos últimos anos
foram organizadas e apoiadas inúmeras iniciativas pelas duas Freguesias de
Carnaxide e Queijas, tendo-se verificado o empenho e a força das nossas
Colectividades. Com efeito, Carnaxide e Queijas será das Freguesias com maior
número de Colectividades, expoente máximo da vontade das gentes de uma terra.
O apoio à organização de torneios desportivos de prática individual e colectiva
deverá ser continuado e fomentado, com o reforço de empenho para que essas
modalidades sobrevivam e renasçam junto dos mais jovens, para que estes
adquiram o gosto pelo desporto, que é uma das práticas mais saudáveis do ser
humano.
É no seio dos clubes locais que deve ser promovido o espírito e associativismo
desportivo e

o gosto

pela

prática

desportiva, mas para

isso

devem

ser

acompanhados e apoiados pelos organismos oficiais e é neste sentido que esta
autarquia deve estar sempre ao dispor dos Agentes Desportivos. No que diz
respeito à Corrida de Estrada, esta Junta pretende apoiar as Provas de Estrada de
Atletismo do Clube de Carnaxide Cultura e Desporto, da Associação 18 de Maio e do
Linda-a-Pastora Sporting Clube, contribuindo para que estas provas continuem a
ser uma das mais conceituadas em termos de organização desportiva do Troféu
C.M.O., dinamizando e promovendo estas Freguesias ao nível desportivo.
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Actividades a desenvolver:
- Reuniões periódicas com os agentes desportivos com vista à programação e apoio
das suas actividades;
- Torneio de Ténis de Mesa;
- Torneio de Xadrez;
- Torneio de Sueca;
- Exibição de Ténis com a Academia dos Champs sedeada em Outurela;
- Exibições de Corfebol;
- Assinatura de Acordo de Colaboração para atribuição de bolsas sociais e
desportivas nas Férias Escolares;
- Realização de Torneios Infantis e provas de corta-mato com alunos das escolas;
- Programa de divulgação da modalidade de “andebol” nas Escolas mediante acordo
de colaboração a celebrar.

3.

FUNÇÕES

AMBIENTAIS,

ESPAÇOS

VERDES,

HIGIENE

PÚBLICA

E

RESIDUOS SÓLIDOS
3.1.0 AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES

Assegurar a sustentabilidade ambiental – o sétimo Objectivo de Desenvolvimento
do Milénio – exige que se alcancem padrões de desenvolvimento sustentável e a
preservação da capacidade produtiva dos Ecossistemas naturais para futuras
gerações. Ambos os esforços exigem várias políticas, para inverter os danos
ambientais e melhorar a gestão do ecossistema. O desafio tem duas dimensões:
tratar a escassez de recursos naturais para as pessoas pobres do mundo e inverter
os danos ambientais resultantes do elevado consumo dos bens naturais.
Muitos problemas ambientais decorrem dos padrões de produção e consumo das
pessoas que não são pobres, particularmente nos países ricos. Os países ricos
consomem muitos combustíveis fósseis e esgotam muitos dos pesqueiros do
mundo, danificando o ambiente global. Para assegurar a sustentabilidade da Terra
e dos seus recursos, incluindo as perspectivas de desenvolvimento dos países
pobres, estes padrões prejudiciais de produção e consumo têm de mudar. Os
sistemas energéticos terão que gerar emissões de gás de estufa muito mais baixas.
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As pescas terão que ser geridos com base em limites ecológicos e não numa
competição sem regras altamente subsidiada. E as regras internacionais do jogo
terão que mitigar o excesso de consumo que põe em perigo os ecossistemas e
certas plantas e animais. Mas com políticas inteligentes e novas tecnologias, os
custos dessas alterações podem ser bastante baixos.
Autor: Juan Pablo Mejia

Também esta área é da competência do Município, mas esta Freguesia pode e deve
colaborar no sentido de ser um apoio na sensibilização aos Fregueses no sentido de
consolidarem Carnaxide como uma Eco Freguesia. Carnaxide e Queijas foram
distinguidas em 2007 por práticas ambientais com o prémio de Eco Freguesia.

Desde essa data que temos dado especial atenção a esta área imprimindo politicas
de proximidade que envolvam a comunidade no mesmo espírito.

Ao nível interno já iniciámos a reformulação da iluminação na sede e no mercado
de Carnaxide há cerca de dois anos com anulação de iluminação desnecessária, e
neste ano de 2014 iniciámos a substituição de lampas de “halogéneo” no Salão
Nobre para sistema “led”. Foi elaborada uma campanha de sensibilização aos
trabalhadores sob o tema “vamos reduzir a pegada ecológica” no sentido de apelar
para a boa utilização dos recursos naturais, com redução clara na utilização
energética e cuidados com visam a sustentabilidade ambiental.

- Promover campanhas exteriores de sensibilização ambiental;
- Apoiar o Município na criação de hortas comunitárias;
- Desenvolver campanhas de licenciamento de canídeos, de recolha de dejectos
caninos;
- Na sequência da construção da área canina em Nova carnaxide na VLN, seria
importante a criação de mais uma área canina na Rua Amélia Rey Colaço;
- Manter actualizada a informação sobre o estado dos Espaços Verdes e ribeiras e
colaborar com a C.M.O. no sentido de agilizar a manutenção dos espaços
- Solicitação à CMO de podas de árvores, limpeza de jardins e plantação de novas
árvores;
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3.2.0 HIGIENE PÚBLICA
Promover, dentro dos seus recursos acções de sensibilização com vista a uma
promoção de uma consciência ambiental urbana.

Nesta área o projecto pioneiro apresentado ao Município no sentido de dotar a
Junta de Freguesia de Carnaxide com dois cantoneiros de limpeza ao abrigo da
delegação de competências foi aceite em Julho de 2011. Desde 2011 e através da
afectação de dois cidadãos do programa ocupacional do IEFP para beneficiários do
R.S.I. iniciaram funções em Agosto de 2011, tendo tido muito positivos.
Esta acção visa a varredura de diversas áreas, em particular o Centro Cívico e
áreas adjacentes, limpeza de papeleiras e sumidouros, bem como intervenções
pontuais na resolução célere na deslocação imediata destes cantoneiros em
articulação com o Município.

Em 2014 foi alargado a Queijas e Linda-a-Pastora com mais uma equipa de
varredura de dois elementos.

Dada a negociação que decorreu no últimos meses em ainda curso a aprovação da
delegação de competências com o Município de Oeiras, cujo acordo será aprovado
pelos órgãos do Município e após visto do tribunal de Contas sobre o contrato
interadministrativo e acordo de execução, pelos órgãos da união, a limpeza de
varredura manual será uma das vertentes a delegar por zonas geográficas
confinadas prioritárias.

- Solicitar à C.M.O. a limpeza de espaços públicos com vegetação espontânea e
executar ao abrigo da DC algumas áreas mais confinadas;

Outras acções: - Lavagem sazonal do Centro Cívico; - Limpeza de lavadouros
públicos; - Limpeza de Fontanários;

- Comunicar à CMO falta de limpeza de arruamentos e colaborar com o Município
na detecção de situações, como lavagem de ruas, sarjetas e sumidouros.
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3.3.0 RESÍDUOS SÓLIDOS
Esta é mais uma matéria da competência do Município de Oeiras, mas esta Junta de
Freguesia irá acompanhar:
- Introdução de novas ilhas ecológicas, MOLOKS, papeleiras e Ecopontos em locais
centrais e estratégicos, de acordo com as necessidades da União com foi o caso de
OuturelaPortela este ano;
- Informação à Câmara Municipal de Oeiras do estado de recolha, conservação dos
contentores do lixo, vidrões e papelões;
- Sensibilização dos moradores para uma melhor deposição dos lixos nos locais
próprios quer através de campanhas de sensibilização estáticas na via pública, quer
on-line;
- Reparação, construção de estacionamentos para contentores e colocação de baias
de segurança (DC).

4.0 TRANSPORTES, TRÂNSITO E ACESSIBILIDADES

4.0.1. TRANSPORTES
A competência dos transportes continua sob a tutela da Administração Central,
temática já analisada e discutida pelos diversos órgãos do poder local em que
manifestamente seria mais adequado o regulador serem os Municípios.
A Junta de Freguesia acompanha o sector dentro da sua área geográfica, pelo que
desta forma assume uma postura pró activa junto do Município e operadores de
transportes de passageiros com o objectivo de proporcionar uma maior qualidade
na prestação desse serviço, que é legalmente considerado um serviço público,
contribuindo assim para a opção livre, consciente e responsável pelo transporte
colectivo em detrimento do transporte individual. No entanto e já referido quem
autoriza as novas carreiras é a Direcção Geral dos Transportes, o que deveria ser
uma competência dos Municípios, pela proximidade que têm às populações.

Efectivamente o COMBUS criado em 2007, numa perspectiva social e interna de
transportes veio colmatar algum défice existente, tendo sido alargado o horário e o
percurso inicial proposto pela extinta Freguesia de Carnaxide, às Escolas e a São
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Marçal e que os cidadãos de Carnaxide eram uma dos maiores utilizadores deste
transporte no Concelho.
No entanto no fim do ano transato por imperativos legais o Município deixou de
poder oferecer este transporte social.
O Município encontra-se a procurar alternativas que preencham esta lacuna e que
possas servir os nossos Munícipes numa perspetiva de transporte interno e social.

Esta Junta de Freguesia entende que devem ser esgotadas todas as possibilidades
de procura da solução numa perspectiva Concelhia e nos locais com maior défice de
transportes.

Ações a desenvolver:
- Proposta de criação de transporte interno e social;
- Reivindicação do alargamento da rede da CARRIS a Carnaxide, através da carreira
714 à sede da Freguesia, bem como a retoma do horário noturno;
- Acompanhamento da alteração de horários e percursos operadores de transportes
de passageiros na Freguesia, a CARRIS e a VIMECA/LISBOA TRANSPORTES;
- Análise dos percursos e horários dos operadores de transportes de passageiros
tendo em vista a formulação de sugestões para o aumento da qualidade de serviço.
(Após o alargamento de carreiras a Nova Carnaxide, Barronhos e Portela em 2008,
os operadores terão que repensar alguns horários e complementar percursos ainda
inexistentes);
- Actualização de horários e percursos pela Junta de Freguesia nas vitrinas dos
abrigos de passageiros, os quais começaram a ser colocados em 2008 por esta
Autarquia;
- Reuniões periódicas com a VIMECA e o Município para apresentação de propostas
e análise dos percursos, nomeadamente a criação de carreira a Norte de Carnaxide
que retome o percurso da carreira 14;
- Propor a colocação de abrigos de passageiros;

4.0.2 TRÂNSITO
- Manutenção de sinalização vertical, incluindo substituição ou colocação em locais
onde se verifica a sua inexistência por vandalismo ou desaparecimento (DC);
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- Colocação de sinalização vertical ou horizontal, de acordo com projectos da C.M.O
(DC);
- Pintura de novas passadeiras para peões (DC);
- Repintura de passadeiras para peões (DC);
- Repintura de sinalização horizontal e estacionamentos (DC);
- Colocação de pilaretes (frades) em alguns locais a fim de evitar o estacionamento
abusivo em cima de passeios, em passadeiras, frente a garagens e na intercepção
de artérias (DC);
- Informar a Câmara Municipal de Oeiras para a necessidade de revisão de
percursos de trânsito, desadequados ou com propostas que contribuam para um
fluxo de tráfego que se quer célere e adequado para os residentes;
- Após a União das Freguesias, foi solicitado para 2014 a colocação de sinalização
direccional adequada de entrada de Freguesia, que preveja todas as Localidades.
No entanto será a Junta de Freguesia a elaborar a atualização das placas.
- Reformulação e reforço da sinalização, estabelecendo prioridade ao trânsito
pedonal;

4.0.3 ACESSIBILIDADES
Esta Junta de Freguesia atenta às preocupações dos cidadãos, em particular,
cidadãos com necessidades especiais e mobilidade reduzida criou o projecto
“Carnaxide 100% acessível” no anterior mandato da JFC. No âmbito do protocolo
da Delegação de Competências executamos centenas de intervenções nos últimos
anos.
Esta política deverá ser continuada em Queijas com o objectivo de criar corredores
acessíveis para eliminação de barreiras arquitectónicas.
- Adaptação de todas as passadeiras com rebaixo de lancil;
- Reformular escadas com as dimensões previstas na Lei, quando não seja possível
a reconversão em rampa;
- Construção de rampas com acessibilidade e rampas acessíveis.
- Colocação de guardas e corrimãos;
- Colocação de pavimentos antiderrapantes;
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5.0

ORDENAMENTO

DO

TERRITÓRIO,

PATRIMÓNIO,

TOPONIMIA

E

ILUMNAÇÃO PÚBLICA
5.0.1 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
A Junta de Freguesia deverá acompanhar a elaboração de planos de pormenor e a
revisão do PDM a cargo do Município que está em curso. Com a revisão e aprovação
do PDM, no caso da União das nossas Freguesias, as AUGI’S dos Bairros da
Gandarela e da Calçada do Moinho ficarão em condições de receber as infraestruturas necessárias.
5.0.1.1 Delegação de Competências do Município
No âmbito da Delegação de Competências, as extintas Juntas de Freguesia de
Carnaxide e Queijas têm vindo a fazer um trabalho profícuo na conservação do
espaço público, substituindo-se ao Município por delegação, através do Protocolo de
Delegação de Competências assinado nos mandatos anteriores, definindo por
iniciativa própria as prioridades de intervenção, ou por delegação.
O Município de Oeiras e as Juntas de Freguesia iniciaram diversas reuniões no fim do
ano transato até o presente mês para a Revisão do atual Protocolo em conformidade
com a Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, com vista à definição das áreas de
delegação de competências e definição do papel das Juntas de Freguesia face às novas
competências.

Esta Autarquia atenta aos problemas existentes nas Ruas da nossa Freguesia
pretende continuar a resolver aquelas questões que mais preocupam os que estão
mais perto de nós. Pretende-se que o Município no âmbito dos acordos de execução
e contratos interadministrativos alargue as competências com vista a resolver
outras questões, relacionadas com a Limpeza Urbana, manutenção das áreas de
Habitação Municipal, áreas ajardinadas, escolas, manutenção de património, entre
outras. Somos uma União de Freguesias piloto na descentralização de uma equipa
de varredura da C.M.O., anseio aceite pelo Município e que pretendemos ver agora
alargado.
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O Mercado Municipal de Carnaxide e Queijas com gestão desta Junta de Freguesia
foi um dos passos na descentralização.
Através de uma política de proximidade a Junta de Freguesia pretende contribuir
para que os Mercados, dentro do espirito da revitalização do comércio local, possa
ser revitalizado, divulgando este espaço, construído nos anos oitenta e que possuiu
diversos ramos de comércio tradicionais.
Criámos campanhas de sensibilização com publicidade estática e on-line, com o
slogan "Já foi ao Mercado?" e "Visite o Mercado" que pretende despertar junto dos
residentes desta Freguesia, potenciais consumidores para as vantagens em
procurar o comércio local, em particular o Mercado. Em 2014 continuamos a
pretender dinamizar estes espaços com eventos culturais, programas, feiras de
trocas, feira social, feira de artesanato e do brinquedo, feira

da saúde,

comemorações Natalícias, Bailes Seniores e a loja social que já contribui para uma
maior afluência no Mercado de Carnaxide. Também o espaço público interior e
exterior está a ser alvo de requalificação pontual.
Nesta sequência, esta missão deverá contemplar sempre um levantamento de
todas as situações, analisar reclamações ou sugestões diárias e atribuir prioridade
nos trabalhos de acordo com as tarefas programadas para essa semana, mas na
procura da resolução imediata dos anseios da população.
Destacam-se algumas intervenções na DC que serão desenvolvidas em 2014 e
outras que poderão ser delegadas nesta Junta de Freguesia:
- Manutenção do espaço público; Gestão dos Mercados; - Calcetamento de
arruamentos e caminhos; - Reconstrução de escadas; - Manutenção de sinalização
horizontal e rebaixo de passagens de peões; - Manutenção e recolocação de
sinalização vertical e pilaretes; - Manutenção pontuais do Parque Escolar; Manutenção e colocação de bancos de jardim em novas áreas; - Construção de
parques para contentores; - Colocação de baias em contentores; - Manutenção e
colocação de gradeamentos e corrimãos; - Manutenção e colocação de mesas para
seniores em diversos locais; - Manutenção dos polidesportivos descobertos; Manutenção do Património; - Continuação do projecto 100% acessível, com a
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construção de acessibilidades para

cidadãos com

mobilidade reduzida, em

particular, os rebaixos de lancil em passagens de peões; - Limpeza urbana e
manutenção de pequenos canteiros ajardinados; - Pequenas reparações nos Bairros
Municipais; - Substituição das sulipas no largo da Av. Prof. Reinaldo dos Santos; colocação de mais equipamentos geriátricos desportivos; - Reformulação do
estacionamento na Rua Carlos Wallenstein; - Intervenção nos parques infantis.
5.0.1.2 Assembleia Municipal
A participação do Presidente da Junta na Assembleia Municipal tem como objectivo
intervir sobre as matérias relacionadas com a União de Freguesias e o Concelho,
colocando na ordem do dia as preocupações dos Munícipes, Assembleia de
Freguesia e do Executivo, face a análise que faz diariamente da área que Preside,
nomeadamente das questões que o preocupam e quer ver resolvidas.

5.0.2. PATRIMÓNIO

A partilha e descoberta de um património é de todos, envolver a comunidade e reforçar
a articulação entre entidades com o fim de Revitalizar o nosso Património é garantir a
sua manutenção e salvaguarda.

- Em 2015 pretendemos continuar a promover visitas ao nosso Património.
- Após a criação do Gabinete Técnico Local de Carnaxide, foram criadas as condições
para que o Município e os particulares possam recuperar, respectivamente, o Núcleo
Antigo (fachadas, espaço público e pavimentos) com enquadramento urbanístico e o
seu próprio edificado. Paralelamente o Município adquiriu edifícios no Núcleo antigo
destinados a Habitação Jovem.
- Em 2015 pretende-se que o Município desenvolva os procedimentos necessários para
para recuperação de edifícios e apoios aos proprietários, à semelhança da Recuperação
do edifício do Linda-a-Pastora Sporting Clube.
- Acção primordial da Revitalização e Recuperação do Núcleo Antigo em carnaxide será
a Recuperação do edifício da Sociedade Filarmónica Fraternidade de Carnaxide e o
Largo da Pátria Nova já em projeto.
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- Também a intervenção na Mãe de Água se torna imprescindível, sendo um Património
de interesse público.

5.0.3. TOPONÍMIA

As atribuições da Freguesia nesta matéria apesar de reduzidas, não se devem
limitar à participação no processo de atribuição de topónimos nos termos do
Regulamento Municipal Toponímico. Pretendemos para além dos pareceres a emitir,
executar

propostas

à

Câmara

Municipal

para

atribuição

de

denominações

toponímicas a novos arruamentos que estejam intimamente relacionados com os
valores culturais da população desta Freguesia e que de alguma maneira
consolidam a identidade cultural da mesma.

- Manutenção das placas toponímicas e sua substituição no âmbito da DC;
- Fiscalização do cumprimento do Regulamento Municipal Toponímico.

5.0.4. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- Propor à C.M.O. iluminação pública nos locais da freguesia que não disponham de
iluminação adequada, nomeadamente a Rua Casal do Lameiro em Queijas e a Estrada
da Amadora em Carnaxide.
- Comunicar à EDP todas as situações de anomalias e manutenção de iluminação
pública;

6.0 COMÉRCIO LOCAL

- Proposta ao Município para inclusão no Regulamento de normas de estacionamento,
que permitam a comerciantes e empregados, através de pacotes empresariais obter
selos a custos reduzidos.
- Dinamização do projecto de apoio ao comércio local designado por “Compre em
Carnaxide e Queijas” com directório comercial on-line.
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- Sensibilizar o Município para a problemática do estacionamento gratuito para períodos
curtos de parqueamento, com o objectivo de dinamizar o Comércio em Geral e a
Restauração.
- Parceria com a ACECOA, com vista a realizar sessões de esclarecimento e wokshops
para os comerciantes.

7.0 CEMITÉRIO
No mandato anterior da J. F. Carnaxide tomámos medidas para gerir este espaço
com atenção e zelo. Foi aprovado o novo regulamento do Cemitério da Freguesia e
em termos em termos de espaço público: revitalização da entrada, vedação da casa
dos ossários, pintura interior e exterior do edifício, equipamento e restauro da tela
“Espírito Santo” na Capela, Pintura de Muros, Ossários e Gavetões, limpeza arbórea
e a introdução de medidas de higiene e segurança no trabalho.
Neste primeiro ano são notórias as melhorias do espaço público e iremos continuar
a proteger os interesses da nossa União de Freguesias que será a nossa missão,
com os seguintes objectivos:
Ações a desenvolver:
- Manutenção da Capela; - Manutenção dos Muros do Cemitério, ossários, jazigos e
gavetões; - Limpeza das áreas comuns e zonas temporárias; - Definir o projecto
com vista à ampliação do Cemitério que passará pela expropriação de terrenos
contíguos ao Cemitério; - Segurança no trabalho: equipamento de vestuário,
segurança e de higiene; - Sensibilizar os concessionários para a manutenção dos
seus espaços.
8.0 COMPLEXO FUNERÁRIO E FORNO CREMATÓRIO

No mandato anterior da J. F. Queijas foi assinado um protocolo que visou a
construção e exploração deste equipamento. O equipamento de gestão privada foi
inaugurado em Julho de 2013 tendo iniciado o serviço em Outubro.
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Este equipamento vem colmatar uma ausência que existia neste tipo de serviço no
Concelho de Oeiras e que irá decerto contribuir para que os cemitérios tenham um
ligeiro decréscimo de procura nos serviços tipo de inumação em sepulturas.
IV – ACÇÕES PARA 2015 – OBJECTIVOS DA UNIÃO DE FREGUESIAS, POR
ACÇÃO DIRECTA DO MUNICÍPIO
De acordo com o que são as atribuições do Município e às suas Grandes Opções do
Plano, pretende-se desta forma contribuir com as nossas propostas, dar parecer,
intervir e acompanhar execução das GOP da Câmara Municipal de Oeiras quanto à
resolução das seguintes matérias e acções a desenvolver.
1. ESTACIONAMENTO

1.1 Inicio da obra de requalificação paisagística de talude na Avª. Portugal junto ao nº
77 com a construção de parque de estacionamento à superfície
1.2 Revisão da implantação de parquímetros em várias artérias da Freguesia Uniformização de áreas concessionadas, com vista a criar equidade de direitos aos
cidadãos que residem na mesma zona de implantação
1.3 Reperfilamento da entrada da Rua Carlos Wallenstein e criação de estacionamento
em espinha para libertar mais uma faixa de rodagem

2. SAÚDE

2.1 Um dos principais objetivos estratégicos do Município e dos cidadãos da União é
a construção do Centro de Saúde de Carnaxide. O Município de Oeiras anunciou a
construção do Centro de Saúde de Carnaxide no final deste ano dado o acordo com
a ARS que se aguarda a sua assinatura. O concurso público para a obra será
lançado em 2015 para que o início da obra ocorra em 2016. De relembrar que foi
designado e disponibilizado pelo Município de Oeiras o terreno na zona do Quintal
Desportivo para a construção do novo Centro de Saúde de Carnaxide em 2008.
Desde essa data o Município elaborou o conteúdo funcional do projecto de execução
que foi aprovado pelo Ministério da Saúde para execução e desenvolvimento do
projecto pela C.M.O. O projecto elaborado pela C.M.O. foi concluído em 2010.
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Desde essa data, quer com o anterior governo, quer com o actual foram
desenvolvidos procedimentos com vista à construção do CS. Ainda em 2012 foi
dado conhecimento ao Município que o nosso CS é a primeira prioridade do
Ministério e ARS a nível Nacional. Conforme referido anteriormente foram
retomadas as negociações em 2014 e encontra-se em fase de assinatura do
Protocolo.
2.2 Acompanhar a ação do ACES Oeiras para que a UCC de Queijas venha a ser
uma unidade de Cuidados Familiares para aumentar os serviços prestados.
2.3 Dialogo com a ACES Oeiras para que a UCC de Queijas possa aumentar os
serviços prestados.

3. TRANSPORTES

3.1 Sensibilização do Município e da Empresa VIMECA para criação de carreiras a Norte
de Carnaxide e à CARRIS para manutenção da carreira 714 em período noturno
3.2 Criação de um transporte interno e social de ligação de Carnaxide, Linda-a-Pastora
e Queijas
3.2 Colocação de abrigos de passageiros

4. DESPORTO

4.1 Projecto de reconversão do Quintal Desportivo, mantendo uma zona de prática
informal desportiva com a construção do centro de Saúde de Carnaxide

5. INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO HISTÓRICO

5.1 Recuperação do Aqueduto e da Mãe de Água de Carnaxide.
5.2 Aprovação do projeto de recuperação do Núcleo Antigo com requalificação do Largo
da Pátria Grande em Carnaxide.
5.3 Início da obra de recuperação da Sede da Sociedade Filarmónica de Carnaxide
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5.4 Pretende-se que o Município desenvolva os procedimentos necessários para criar o
GTL em Linda-a-Pastora para recuperação de edifícios e apoios aos proprietários, à
semelhança da Recuperação do edifício do Linda-a-Pastora Sporting Clube.

6. SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO

6.1 Estudo de circulação rodoviário da Av. do Forte/Rotunda do Forte
6.2 Repintura de sinalização horizontal de grandes vias com desgaste
6.3 Construção de rotunda no eixo da Estrada de São Marçal/Rua Cravos de Abril
6.4 Construção de diversas lombas redutoras de velocidade
6.5 Aumento de segurança rodoviária com a colocação de semáforos com limitador
de velocidade na Estrada de Outurela (sentido descendente) e Rua Manuel Teixeira
Gomes no sentido descendente junto ao nº. 15 em Carnaxide)
6.6 Rever o sentido de trânsito na Rua Cesário Verde em Queijas
6.7 Propostas de criação de paragens de táxis;
6.8 Aumento de segurança rodoviária com a colocação de semáforos com limitador de
velocidade na Av. Tomás Ribeiro em Linda-a-Pastora

7. INFRA ESTRUTURAS

7.1 Inicio da obra de construção do troço da VLN de ligação da rotunda de Nova
Carnaxide à Rotunda da Terra/Viaduto da portela

8. AMBIENTE E ESPAÇO URBANO

8.1 PARQUES
8.1.2 Requalificação de Parques Infantis, nomeadamente a substituição do pavimento
do Parque Infantil na Rua Cesário Verde em Queijas e na VLN em Nova Carnaxide
8.2 Requalificação Paisagística
8.2.1 Substituições de espécies plantadas, causadoras de alergias
8.3.2 Inicio do estudo de requalificação na Rua Aquilino Ribeiro com substituição dos
canteiros existentes
8.3 Acessos pedonais de lazer
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8.3.1 Estudo de acesso pedonal junto à zona Ribeirinha de Nossa Senhora da Rocha,
Linda-a-Pastora e o Estádio Nacional

9. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

9.1 Assinatura de novo protocolo com acordo de execução e contrato interadministrativo, com vista à definição de novas áreas de delegação de competências e
definição do papel das Juntas de Freguesia face às novas competências.

10. ACÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

10.1 Construção da Igreja de Outurela
10.2 Conclusão da obra do Centro de Formação Profissional na Portela
10.3 Solicitação à C.M.O. para requalificação do recreio da Escola Amélia Vieira Luís.
10.4 Substituição do telhado da Escola Básica Narcisa Pereira em Queijas
10.5 Apresentação ao Município do Projeto USER da JF “Unir para Ser” para que seja
comparticipado pelo Município

11. HABITAÇÃO

11.1 Manutenção de Habitação Social com intervenções rápidas (Delegação de
competências)
11.2 Apoio às famílias dos Bairros Municipais no desdobramento familiar de habitação

12. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

12.1 Reforço de iluminação pública em diversos locais
12.2 Manutenção e substituição de iluminação pública
12.3 Colocação de iluminação pública na rua do Casal do Lameiro em Queijas
12.4 Colocação de iluminação pública na estrada da Amadora
12.5 Colocação de iluminação pública na zona ribeirinha do corredor verde de Outurela
12.6 Colocação de iluminação pública no Parque Infantil Cesário Verde
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13. HIGIENE PÚBLICA

13.1 Colocação de ilhas ecológicas em novas zonas urbanas e reforço de ecopontos
13.2 Construção de parqueamentos para contentores (DC)

14. SEGURANÇA

14.1 Apoio às Corporações de Bombeiros da União.
14.2 Apoio às Esquadras da PSP da União.
15. CULTURA

15.1 Actualização dos subsídios às Colectividades.

16. RDL’S

16.1 Pavimentação de diversas estradas.

17. SIMAS

17.1 Comunicação permanente da JF, de anomalias (caixas de saneamento a verter,
tampas de saneamento e águas pluviais deslocadas, hidrantes com fuga de água, etc.).
17. 2 Intervenção da Regueira de Queijas, com vista a solucionar em definitivo o
entupimento do caudal elevado de águas pluviais que têm como consequência a
confluência com os ramais de saneamento.
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