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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Estes são tempos novos, de incertezas e de desafios. Preocupámo-nos com a população do
Beato desde a primeira hora, quando as autoridades de saúde e o governo deram sinais de
que o caminho do novo vírus seria mais complexo do que à primeira vista a todos parecia.
Acionámos em tempo recorde, em consonância com o município, o plano de contingência para a freguesia e arregaçámos
mangas para alocar recursos humanos para
a necessária intervenção social, ainda antes
de ser declarado o estado de emergência.
Trabalhámos desde início de março, e
continuamos a trabalhar diariamente
com várias instituições no terreno, para
que os efeitos do isolamento forçado não
afetem ainda mais quem é mais vulnerável, procurando soluções para nunca
deixar sem ajuda quem dela necessita.
Idosos e doentes, crónicos e em isolamento,
têm tido o apoio logístico direto desta
autarquia, para compras de supermercado e farmácia. Crianças e jovens foram
apoiados através de programas de ajuda
alimentar, tanto de refeições quentes como
de cabazes alimentares que se estenderam
às famílias carenciadas, privadas de rendimentos por despedimento ou lay-off.
No Beato contamos com uma equipa de
profissionais que diariamente se adapta à
nova realidade e que esteve sempre a postos
para servir a população, com apoio de tantos
voluntários que nunca baixaram os braços.
Acelerámos o processo para os serviços online
e mesmo durante o Estado de Emergência
mantivemo-nos ao serviço das pessoas.
Reabrimos através de marcação, os serviços
presenciais durante o mês de maio, com atendimento geral, apoio ao preenchimento de
IRS, medicina e enfermagem no Espaço Saúde.
Agora e até haver vacina ou tratamento
comprovado vamos continuar com cautelas redobradas, mas, a par desta realidade
extraordinária, continuaremos a procurar desenvolver a nossa freguesia para
benefício de todos os que aqui moram.A

BRUNO INGLÊS

Silvino Correia
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OBRA ACALMA TRÁFEGO
NA RUA MARQUÊS DE OLHÃO
Implementadas Medidas Rodoviárias Para Circulação Automóvel

F

oi concluída no início do
mês de maio a intervenção para implementação
de medidas de acalmia de tráfego na Rua Marquês de Olhão.
A intervenção, que foi solicitada pela Junta de Freguesia

e e xe c ut ad a p e l a C â m a r a
Municipal de Lisboa, reforça
a seg u ra nça de peões, mas
ta mbém de automobi l istas nesta rua, numa zona em
que os moradores v inham a
solicitar a implementação de

Piso diferenciado na aproximação às passadeiras
para maior segurança de peões e automobilista

medidas para reduzir a velocidade da circulação de automóveis naquele arruamento.
A circulação automóvel ficou
agora limitada a 30 km/hora e
há três novas passagens de peões
sobrelevadas. A

Sinalética vertical e no pavimento reforçam a
limitação de velocidade

Higiene Urbana
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HIGIENE URBANA AO SERVIÇO DA FREGUESIA
A Desinfeção de Espaços e Equipamentos Foi Prioritária

N

em a pandemia parou a
nossa equipa de Higiene
Urba na. Mul heres e
homens que diariamente asseguram a limpeza da freguesia também

diversificaram tarefas, devido à
necessidade de desinfeção de espaços
e equipamentos públicos que
poderiam ser focos de transmissão.
Passada a fase inicial em que a

desinfeção foi uma prioridade
havia que retomar outros serviços
que, durante algum tempo tiveram
que ficar para segundo plano,
como foi o caso da deservagem. A
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CML É FINALMENTE
PROPRIETÁRIA DA VILA DIAS
A Junta de Freguesia Esteve Sempre ao Lado dos Moradores

Na centenária vila operária, com 160 casas, moram mais de uma centena de famílias

A

escritura que atribui
propriedade ao município, assinada a 29 de
maio, é uma vitória conjunta da
Câmara Municipal, Associação
de Moradores e Junta de Freguesia num longo processo do qual
nunca se desistiu, nem mesmo
durante a pandemia.

sobressalto nos moradores das
160 casas desta histórica vila operária, uma de várias da cidade e
que caracterizam especialmente
a nossa freguesia.

Em defesa das mais de uma centena de famílias que ali moram e
de muitas outras que continuam
a lutar pelo direito a habitação
digna na cidade, continua a Junta
de Freguesia a acompanhar outras
situações que carecem de soluções
viáveis, como é por exemplo o
caso das cooperativas ex-SAAL na
Picheleira e a requalificação das
habitações municipais existentes

A Junta de Freguesia do Beato, que
sempre esteve ao lado da Associação de Moradores das Vilas Operárias do Beato e acompanhou este
Em abril de 2017 a mais que processo desde o início, congratucentenária Vila Dias foi com- la-se por ter finalmente visto conprada por um investidor privado cretizada esta importante etapa
que depressa deu origem ao nas pretensões dos moradores.
no Beato. A

Abraço emotivo da vereadora Paula Marques a
Maria do Céu Dias, da Associação de Moradores

Fernando Medina, presidente da CML e Silvino
Correia, presidente da Junta com José Dias, da
Associação de Moradores, na Vila Dias

Sociedade
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INTERVENÇÃO SOCIAL NO BEATO
EM CONTEXTO COVID-19
Equipas da Junta, Entidades Parceiras e Voluntários em Auxílio à População

Alguns elementos da equipa da Junta de Freguesia para a intervenção social e apoio logístico

D

esde o início do surgimento do recente
surto de Covid 19 em
meados de março, a Junta de
Freguesia do Beato em articulação com a Câmara Municipal
de Lisboa e outras instituições
do território, desenvolveu um
conjunto de medidas de apoio
às famílias e aos idosos, no
sentido de fazer frente a uma
crise com dimensões dramáticas, e de grande impacto na
vida de todos os nossos fregueses. Desde a primeira hora,
a Junta de Freguesia delineou
um conjunto de procedimentos,
nomeadamente os seus planos de
contingência, e acionou todos os
contactos internos e externos para
fazer face àquilo que, na altura,
ainda não se perspetivava como a
mais dramática crise social a nível
global dos últimos tempos.
Foram assim mobilizados nesta

situação de emergência todos os
recursos humanos e logísticos da
Junta de Freguesia, num esforço
concertado com todas as Associações do território, em particular os Agrupamentos Escolares,
as Associações de Moradores, a
Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa e a Fundação Aga Khan,
que começaram de imediato a
desenvolver um conjunto de ações
de apoio social e que se traduziu
num Plano de Intervenção. Este
plano teve em conta a realidade da
freguesia, com particular relevo
junto dos mais idosos, mas também
das crianças e de todos aqueles que
economicamente vieram a ser mais
afetados por esta crise.
No campo da intervenção social,
foi acionada uma parceria com
a Unidade de Missão da Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa
(UDIP), que coordena o projeto

RADAR, do qual demos conta há
um ano, precisamente na edição
de julho-agosto de 2019 deste
Boletim, por forma a concretizar
o levantamento da caracterização
dos idosos da nossa freguesia,
permitindo à equipa técnica de
resposta, entretanto constituída,
estabelecer prioridades e desenvolver contactos, começando
de imediato pelos mais frágeis,
isolados e dependentes.
Foram assim contatados telefonicamente mais de 1000 idosos
da nossa freguesia, considerando
a população situada nas faixas
etárias entre os 65-90 anos, tendo
a equipa técnica que realizou esses
contactos telefónicos efetuado um
levantamento de necessidades junto
dessa mesma população. Este trabalho teve um efeito bastante positivo do ponto de vista psicossocial
e procurou atenuar situações de
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RESPOSTA

+-200

chamadas recebidas
de idosos (+65 anos),
para esclarecimentos,
informações e
pedidos de apoio

+-1000

chamadas telefónicas
efetuadas para idosos
(+65 anos) e famílias para
disponibilização de apoio,
esclarecimentos
e informações

+-20

apoios log
e visitas
(deslocaçã
super
e unidad

APOIO
ALIMENTAR

MEDICAMENTOS

À COVID19

14

instituições/entidades
em coordenação
na resposta social

+- 300

famílias ( +- 700
beneficiários
de apoio alimentar)

00

gísticos diretos
domiciliárias
ão a farmácias,
rmercados
des de saúde)

APOIOS SOCIAIS
EXTRAORDINÁRIOS

EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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Recursos humanos e logísticos da Junta de Freguesia, têm-se dedicado à ajuda à população num esforço
concertado com Associações do território e diversas entidades

isolamento social que foram agravadas pela situação pandémica.
A par destes contactos proativos,
a Junta de Freguesia recebeu
também centenas de chamadas
telefónicas por parte da população idosa, indicando a mesma
algumas das suas necessidades
mais prementes, manifestando as
suas dúvidas e anseios, solicitando
esclarecimento e, sobretudo,
necessitando de alguma tranquilização que foi sempre prontamente prestada, tendo estes
contactos contribuído também
para a sinalização de situações
de isolamento e de carência socioeconómica existentes nas suas

comunidades.

otimizando assim a resposta social
Através deste trabalho foi possível numa altura tão crítica e em tão
concluir-se que um considerável curto espaço de tempo.
número de pessoas, apesar de Foi operacionalizado o apoio
v iverem sozi n has, possuem logístico à população idosa em
alg uma rede de apoio, quer situação de carência económica ou
fam iliar, quer de vizinhança, de isolamento social, no âmbito
e que as ajuda nas mais diversas da deslocação para aquisição
tarefas e obrigações. A realização de bens de primeira necessidestes contactos telefónicos foi dade, nomeadamente farmácia
essencial para se conseguir aferir e supermercado. Este apoio conas reais necessidades da popu- tinua a ser operacionalizado com
lação idosa da área de intervenção um fluxo de processo rigoroso
geográfica da freguesia do Beato, que garante a segurança e confipermitindo canalizar os recursos ança dos utentes, tanto ao nível do
físicos e materiais para os que registo dos pedidos, dos valores
efetivamente não dispunham de monetários e respetivos recibos das
qualquer ajuda de proximidade, transações, do registo da execução
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dos apoios prestados, bem como
ao nível do uso dos equipamentos
de proteção individual da equipa
que presta o apoio no terreno e
contacta com os utentes nos seus
domicílios.
A par desta intervenção da Junta
de Freguesia e face à situação de
crise económico-social provocada
pela situação pandémica, foram
estabelecidas plataformas de
apoio pela Câmara Municipal de
Lisboa, em cooperação com a Santa
Casa de Misericórdia de Lisboa,
com a Junta de Freguesia e com
o precioso contributo de diversas
entidades parceiras no território,
nomeadamente Escolas dos dois
Agrupamentos da freguesia, Associação de Moradores Viver Melhor
no Beato, Associação de Moradores
das Vilas Operárias do Beato, Associação de Moradores Geração com
Futuro, Clube Desportivo do Beato,
Associação Orientar, Fundação Aga

Khan, Clube Intercultural Europeu,
Paróquia de São Bartolomeu do
Beato, Banco Alimentar Contra a
Fome e diversos grupos informais
de voluntários do território.

melhor coordenação, bem como
a não dispersão e duplicação de
pedidos, direcionando desta forma
os recursos da forma mais racional
e com o maior alcance possível.

Foi assim possível criar respostas
alimentares na freguesia, tanto
de produtos frescos e secos, como
de refeições quentes, que no seu
conjunto têm permitido colmatar
grande parte das carências da
população, que se têm vindo
a agravar devido à perda de
emprego, lay-off e consequente
redução nos rendimentos disponíveis de muitos agregados
familiares.

Cerca de 300 agregados familiares foram beneficiados por estes
apoios alimentares entre meados
de março e meados de maio, tendo
sido apoiadas cerca de 700 pessoas
de várias faixas etárias (crianças,
jovens, adultos e idosos). Ao nível
dos Kits de Refeições, providenciados diariamente pelas escolas,
foram atribuídos cerca de duas
centenas para fins de natureza
social neste período temporal,
assegurando assim que diversas
crianças pudessem ter refeições
quentes todos os dias.

A Junta de Freguesia do Beato
tem funcionado como um eixo
de articulação entre todas estas
iniciativas de cariz alimentar,
permitindo agregar os pedidos e
articular as respostas por forma
a poder existir no terreno uma

No âmbito desta estreita articulação institucional foram realizadas
reuniões por videoconferência entre
técnicos e outros profissionais das
várias entidades, envolvendo ao

REDE DE INTERVENÇÃO SOCIAL
NO BEATO EM RESPOSTA À COVID-19
Banco Alimentar
Contra a Fome
Voluntários
(familiares, outros
particulares e
empresas)

Santa Casa da
Misericórdia de
Lisboa UDIP
MadreDeus

Associação de
Moradores Viver
Melhor no Beato

Clube Desportivo
do Beato

MEDICAMENTOS

Associação Orientar

Fundação Aga Khan

Associação
de Moradores
Geração com Futuro

Associação de
Moradores das Vilas
Operárias
do Beato

Escolas EB1 do Bairro
da Madre de Deus e
do Bairro do
Armador

APOIO
ALIMENTAR

Clube
Intercultural
Europeu

APOIOS SOCIAIS
EXTRAORDINÁRIOS

Câmara Municipal
de Lisboa

Casa da
Juventude

Paróquia
S. Bartolomeu
do Beato

EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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A Junta de Freguesia tem garantido aquisição,
recolha, armazenamento e doação de bens
alimentares para quem precisa

nível interno diversos profissionais em regime de teletrabalho da
própria Junta de Freguesia, por
forma a que pudessem ser feitos
pontos de situação relativos à
capacidade de cada uma destas
respostas, sobretudo as de cariz
alimentar, e da articulação para a
execução no terreno destes apoios
fundamentais à população.
Esta situação pandémica provocada pela Covid-19 originou um
reforço significativo da articulação institucional existente entre
a Junta de Freguesia do Beato e
as entidades parceiras, nomeadamente ao nível da intervenção social,
da Câmara Municipal de Lisboa e da
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa
no âmbito de uma resposta concertada a todo um conjunto de novas
situações sociais que surgiram. Foi
sendo feita uma análise individualizada de cada processo, aferindo-se em conjunto com as diversas
instituições do território sobre
a melhor tipologia de resposta
a dar a cada agregado familiar
que solicita apoio de natureza

A Delta, empresa implantada na nossa freguesia,
doou solidariamente bens alimentares para os
cabazes

alimentar à Junta de Freguesia do
Beato.
Devido à situação de perda abrupta
de rendimentos de muitas famílias,
como anteriormente referido e
amplamente difundido nos meios
de comunicação social, a Junta de
Freguesia do Beato, ao abrigo do
seu programa “Beato Solidário”,
teve de reforçar a sua atribuição
alimentar ao abrigo do Regulamento de Apoios Sociais durante
a primeira quinzena de maio,
por forma a dar resposta a esta
emergência social que de maneira
tão abrupta acentuou os já frágeis
agregados familiares dele beneficiários. A Junta de Freguesia tem
procurado garantir a aquisição,
recolha, doação e armazenamento
de bens alimentares que permitam
ir fazendo face a esta realidade, à
qual está particularmente atenta,
responsiva e que não deve deixar
ninguém alheio.
Não podemos deixar de destacar o
espírito de iniciativa e empreendedorismo social de várias entidades sem fins lucrativos da nossa

freguesia, de algumas empresas
situadas no território do Beato
nomeadamente Delta e Mercedes.
io que, através de apoios alimentares e de máscaras, não deixaram
de se associar a esta enorme onda
de solidariedade que foi possível
mobilizar nesta primeira fase de
luta contra a pandemia, bem como
de diversos cidadãos que nos foram
contactando, por diversas vias,
voluntariando-se para arregaçar
as mangas e fazer parte desta rede
solidária de ajuda a quem dela
mais necessita, revelando que, uma
vez mais, o espírito de solidariedade está bem patente na nossa
população.
A Junta de Freguesia continuará
a estar atenta e presente no desenvolvimento desta fase do desconfinamento, confiando que os moradores do Beato a nível individual e
coletivo, saberão com responsabilidade assumir os comportamentos
conscientes que a situação a todos
nos exige.
No Beato Ninguém Fica Para
Trás.A

Movimento Associativo
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CLUBE DESPORTIVO DO BEATO
Nesta Prova Ganha Toda a Comunidade

O

Clube Desportivo do
B e at o t e m e s t a d o,
desde o início de abril,
a manufaturar viseiras de proteção e a distribuí-las gratuitamente a diversas instituições
no Beato e noutras freguesias
da cidade.
Ricardo Sousa, dirigente do CDB,
deixou de lado a bicicleta e dedicou-se a outra corrida. Contactou
empresas, o Instituto Superior
Técnico e a Junta de Freguesia do
Beato para recolher o máximo de

apoios e assim poder concretizar
o projeto de manufaturar viseiras para depois as distribuir pelo
maior número de instituições possível, por várias zonas da cidade
de Lisboa.
A intenção foi sempre contribuir,
da alguma maneira, para que os
profissionais ou voluntários estivessem protegidos no seu auxílio
às populações e para que pudessem proteger também aqueles a
quem prestam ajuda.

Mas Ricardo Sousa não se limitou
às viseiras e, sentindo o estado de
emergência social com que muitas
famílias se depararam, encontrou
também energias para a recolha e
doação de bens alimentares e de
higiene pessoal, em parceria com
associações da nossa freguesia,
contando sempre com o apoio
da Junta que lhe reconhece um
elevado sentido de participação
comunitária, reveladora de uma
grande humanidade. A

Ricardo Sousa entrega viseiras ao Presidente da
Junta para distribuir ao comércio local da freguesia

O Clube Desportivo do Beato também adaptou
viseiras aos chapéus para as crianças de Jardim de
Infância

O Clube Desportivo do Beato foi incansável na
recolha e doação de bens alimentares, em parceria
com associações da nossa freguesia

Ricardo Sousa manufaturou milhares de viseiras que
distribuiu por várias entidades da nossa cidade
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Informação Útil
Carris e Metropolitano

Contactos Úteis

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

SAÚDE
Número de Emergência		

213 500 115

112

SNS 24					808 242 424

Brigada de Coletores

218 170 146

Atendimento Personalizado
de Apoio ao Munícipe

808 203 232

Hospital de Santa Maria 		

217 805 000

Hospital de São José 			

218 841 000

Hospital D. Estefânia 			

213 126 600

Hospital Curry Cabral 		

217 924 200

Mercado Alfacinha

Hospital dos Capuchos		

213 136 300

Espaço Saúde

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

213 184 000

Centro de Saúde de São João		

218 101 010

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO
218 681 107

Sede
Polo de Atendimento no

218 491 389
218 650 150

POLÍCIA
PSP

218 113 200

PSP - Olaias

218 414 250

Polícia Municipal

217 225 200

Polícia Judiciária (Piquete)

211 967 222

Escola Segura

969 893 926

BOMBEIROS
Bombeiros Voluntários
Beato e Penha de França

218 681 095

Regimento Sapadores Bombeiros

808 215 215

TÁXIS
Retális - Rádio Táxis Lisboa

218 119 000

Cooptáxis

217 932 756

Teletáxis

218 111 100

ACONSELHAMENTO E APOIO
Linha de Apoio à Vítima

116 006

APAV

707 200 077

Instituto de Apoio à Criança

213 617 880

Linha de Apoio ao Idoso

800 203 531

Projeto Radar

213 263 000

UTILIDADE PÚBLICA
Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

EPAL - Falhas de água

808 201 101

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

Gás - Emergência

800 201 722

Eletricidade - Atendimento

808 535 353

CP

707 210 220

NOVOS SINAIS, MAIOR SEGURANÇA
O novo Regulamento de Sinalização do Trânsito, que
entrou em vigor a 20 de abril de 2020, visa o aperfeiçoamento e a atualização da sinalização rodoviária
em conformidade com o Código da Estrada e em alinhamento com o Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária — PENSE 2020.
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dá a
conhecer os novos sinais de trânsito, entre os quais se
destacam aqueles que vêm introduzir uma melhoria
na segurança rodoviária dos utilizadores vulneráveis
no site https://bit.ly/2BFCXrn A

CONVIDARIA O VÍRUS
PARA A SUA CASA?

ENTÃO FECHE-LHE
A PORTA NA CARA!
#O BEATO FECHA A PORTA AO VÍRUS

