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OBRAS
RENOVADOS TODOS OS
PARQUES INFANTIS NA
FREGUESIA

REDE DE INTERVENÇÃO SOCIAL
NO BEATO EM RESPOSTA
À COVID-19
tar
Alimen
Banco a Fome
Contra

be ral
Clu ultu
u
erc pe
Int Euro

Santa
Ca
Miseric sa da
órd
Lisboa ia de
UDIP
Madre
Deus

Clu

be
do Desp
Be or
ato tiv
o

(fa Volu
mil ntá
pa iares rios
rtic
,
em ulare outro
s
pre
sas s e
)

de r
ão
iaç Vive
s
to
soc
As dore o Bea
ra n
Mo lhor
Me

Médicos
do Mundo

Associação
Orientar

da

e
od s
çã da s
cia es ria
so or rá
As orad Ope ato
M as Be
Vil do

C
Ju asa
ve
nt
ud
e

Assoc
de M iação
or
Gera adores
ção
Futu com
ro

Aga
ação
Fund han
K
Esc
Bair olas E
B1
ro
de D da M do
ad
e
Bair us e d re
o
Arm ro do
ado
r

Câmara Municipal
de Lisboa

quia u
Paró olome
art
to
S. B o Bea
d

AÇÃO SOCIAL

SOCIEDADE

OBRAS

SAÚDE

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
2021
pág. 4

MESMO EM PANDEMIA OS
TRABALHOS DE MELHORIA
NÃO PARAM
pág. 5

VACINAÇÃO DA GRIPE
A MAIORES DE 65 ANOS
pág. 10

INTERVENÇÃO SOCIAL
NO BEATO EM RESPOSTA
À COVID-19
pág. 12

2

Sumário

3
4
5-9

Editorial

Editorial
Sociedade
Eleições Presidenciais 2021

PROPRIEDADE
Junta de Freguesia do Beato
DIRETOR
Silvino Correia
COORDENAÇÃO EDITORIAL
Bruno Moutinho
REDAÇÃO, COMPOSIÇÃO E DESIGN
GRÁFICO
Junta de Freguesia do Beato
IMPRESSÃO
Sprint – Impressão Rápida, Lda.
DISTRIBUIÇÃO
Junta de Freguesia do Beato
DEPÓSITO LEGAL
56722/92
TIRAGEM
8000 exemplares
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Obras

Mesmo em Pandemia os Trabalhos de Melhoria não Param
Unidade de Saúde Familiar do Beato

10
11
12-13
14

EXECUTIVO

FICHA TÉCNICA

Nova Creche no Beato

Saúde

Vacinação da Gripe a Maiores de 65 Anos

Educação

Manteve-se a Tradição e a Aposta na Educação

Ação Social

Intervenção Social no Beato em Resposta à Covid-19

Informação Útil

Alterações ao Código da Estrada | Janeiro 2021

Presidente

SILVINO CORREIA
Pelouros:
Coordenação Geral; Urbanismo;
Segurança e Proteção Civil Local;
Educação; Mobilidade e Transportes.
Atendimento: Quarta-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia - silvino.correia@jf-beato.pt

Vogal

VITOR MARQUES
(Substituto Legal do Presidente)

Pelouros:
Recursos Humanos; Espaços Verdes;
Espaço Público; Espaço Saúde;
Habitação.

Atendimento: Quinta-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia - vitor.marques@jf-beato.pt

Secretário

www.jf-beato.pt

www.facebook.com/
freguesiabeato

Máscaras de Proteção Individual
Reutilizáveis

www.instagram.com/junta_
de_freguesia_do_beato

www.youtube.com/user/
FreguesiaBeato

twitter.com/JF_Beato

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
REUTILIZÁVEIS
COMO PEDIR A SUA MÁSCARA?
Contacte-nos pelos telefones
Sede: 21 868 11 07
Rua de Xabregas, 67, 1º
Polo de Atendimento: 218491389
Rua Eng.º Maciel Chaves – Mercado Alfacinha
ou envie-nos e-mail para
geral@jf-beato.pt
Entrega, mediante apresentação do Cartão do Cidadão ou outro
documento de identificação civil válido, na sede da Junta
de Freguesia ou Polo de Atendimento da Picheleira,
mediante agendamento prévio por telefone ou
E-mail ou, em casos excecionais devidamente
justificados, com entrega ao domicílio.

BRUNO MOUTINHO
Pelouros:
Comunicação Institucional;
Empreendedorismo e Inovação;
Juventude; Movimento Associativo e
Desporto.

Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h
marcação prévia - bruno.moutinho@jf-beato.pt

Tesoureiro

LUÍS CRISTÓVÃO
Pelouros:
Tesouraria e Finanças; Património;
Turismo; Cultura.
Atendimento: Segunda-Feira - 18h às 19h

marcação prévia - luis.cristovao@jf-beato.pt

Vogal

LUCÍLIA CHARNECA
Pelouros:
Intervenção Social; Ambiente e Higiene
Urbana; Atividades Económicas;
Promoção de Eventos.
Atendimento: Terça-Feira - 17h às 18h00
marcação prévia - luciliacharneca@jf-beato.pt

Assembleia de Freguesia

CONTACTOS:
Sede: Rua de Xabregas, 67 – 1.º
1900-439 Lisboa
Atendimento ao público: segunda a sexta das 10h00 às 18h00
Tel.: 21 868 11 07 | Fax: 21 868 64 80 | Email: geral@jf-beato.pt
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Estamos no início de um novo ano, um ano
onde a habitual mensagem de esperança
tem uma importância redobrada, e tende
a ser mais necessária do que em qualquer
situação anterior. Não devemos deixar de ter
essa esperança, mas necessitamos de perceber a gravidade do momento que vivemos
e não nos podemos distrair do combate à
pandemia, nem ignorar os problemas por
ela causados.
Temos assistido repetidamente, a que tudo
aquilo que fazemos agora, terá reflexos num
futuro próximo e que cabe a cada um de nós,
individualmente, tomar todas as medidas
para combater a transmissão do vírus: usar
máscara, manter a distância social e higienizar as mãos com frequência.
Este esforço de combate à pandemia, a par
de outros como é o combate às alterações
climáticas, tem de ser um trabalho conjunto,
porque além das medidas utilizadas ao nível
das instituições, são as ações individuais
em conjunto que farão a maior diferença.
Felizmente vivemos numa era de grande
desenvolvimento; uma era em que a ciência e a tecnologia nos possibilitam vacinas
em poucos meses, ao mesmo tempo que se
desenvolvem mais meios para mantermos
entre todos o contacto, mesmo quando nos
encontramos a uma grande distância.
Continuamos a tudo fazer para que a Junta
de Freguesia esteja sempre disponível, sempre pronta para prestar todo o apoio possível a quem mais precisa. Desde o primeiro
momento, temos tido um enorme empenho,
para que mesmo sob grandes constrangimentos, fosse assegurada uma resposta
social, a par das tarefas administrativas e
operacionais regulares da competência da
Junta.
Aqui estamos e aqui continuaremos durante
este ano de 2021, atentos e a trabalhar em prol
de todo o Beato e de todos os Beatenses.A

Presidente da Assembleia
de Freguesia
ANA RITA CRUZ

Silvino Correia
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ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021
Beatenses Elegeram o Presidente da República em Segurança

MESMO EM PANDEMIA OS TRABALHOS DE
MELHORIA NÃO PARAM

N

A Requalificação da Freguesia Importa

os últimos meses, ape- Beato, o que terá impacto também reparados coletores de saneasar dos const rang i- na cidade como um todo.
mento e asfaltadas diversas vias,
mentos sentidos por
além da profunda requalificação
causa das diversas restrições A beneficiação ou renovação de
da Alameda do Beato.
à generalidade das ativida- todos os parques infantis na fre-

R

ealizaram-se em janeiro as segurança e focados em ajudar, facilieleições para a Presidência tando o acesso às seções de voto; eleida República. Na nossa Fretores a respeitarem o distanciamento
guesia, as 12 secções de voto reparsocial, o uso da máscara e a desinfeção
tiram-se pelas escolas Eng. Duarte
das mãos e os elementos das mesas de
Pacheco e Luís António Verney.

pouco mais prolongada, os que quiseram exercer o seu direito de voto
sentiram que tudo foi feito para que

guesia permitirá às crianças (logo No âmbito de um cont rato de
exigência que a resposta às que a situação de saúde pública Delegação de Competências, além
carências sociais tem merecido assim o permita) locais mais segu- de dois dos parques infantis foi
em empenho de meios, quer ros e aprazíveis para as suas brin- também renovada uma loja desodes económicas, e da enorme

humanos quer materiais, a

cadeiras, sendo contemplado um

lia para assegurar o pleno funciona- No final do dia, foi evidente a satisfação de todos os intervenientes e o
pandemia que atravessamos, foi alvo mento da nossa democracia.
de rasgados elogios por parte da popu- Embora fossem expectáveis algumas espírito de dever cumprido por terem
lação que acorreu às seções de voto.
filas, estas foram respeitadas e mesmo contribuído para mais uma demons-

Ao longo deste tempo, continuam

Por toda a freguesia estão a ser seniores, para contacto e desenvolreparadas calçadas e introduzidas vimento de ações que assegurem o

Sinalética simples e intuitiva; traba- que, ao longo do dia, tivessem havido tração de cidadania, liberdade e

moradores, visitantes e comercian-

de maior envergadura, sob alçada variadas decorrentes das necessi-

tes por toda a área geográfica do

da Câmara Municipal, estão a ser dades do território.A

Da responsabilidade da Junta de Fre- voto que, com espírito de cidadania,
guesia, a organização local destas abdicaram de um domingo em famí-

este ato eleitoral decorresse com a normalidade de qualquer outro, apesar
das precauções.

eleições, diferentes pelo período de

lhadores da Junta equipados com

períodos em que a espera foi um

Sinalética simples e intuitiva, trabalhadores
da Junta equipados com segurança e focados
em ajudar

democracia.A

Eleitores respeitaram exemplarmente o distanciamento
social, o uso da máscara e a desinfeção das mãos

cupada da CML , transformada

Junta não deixou de se empe- parque com equipamentos espe- agora no Espaço Social. Um lugar
nhar também na melhoria do cíficos adaptados a crianças com que se pretende que seja em primobilidade reduzida.
Espaço Público no Beato.
meiro lugar de apoio aos cidadãos
a ser realizadas na freguesia um

conjunto de intervenções em vias passagens de peões sobrelevadas, seu bem-estar em diversas dimende comunicação, infraestruturas e também para redução de veloci- sões, mas que também permite a
equipamentos, que irão beneficiar dade automóvel. Em intervenções realização de outras atividades

A loja antes desocupada deu lugar a um espaço
que também permite a realização de atividades
variadas

O Novo Espaço Social é um lugar para o
desenvolvimento de ações que assegurem o
bem-estar dos seniores
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Vários muros, passadeiras e canteiros têm vindo a ser reparados e pintados pela Junta de Freguesia

A obra do Parque Infantil da Mata da Madre de Deus
foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e
executada pela Junta de Freguesia do Beato

A obra do Parque Infantil da R. Aquiles Machado
foi financiada pela Câmara Municipal de Lisboa e
executada pela Junta de Freguesia do Beato

Parque Infantil da Vila Dias após requalificação
pela Junta de Freguesia

Parque Infantil da Quinta dos Ourives após
requalificação pela Junta de Freguesia
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Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo, vai ser possível prestar melhores
cuidados de saúde a mais de 15 mil
utentes na freguesia do Beato.

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DO BEATO

prestar serviços especializados em
saúde materna e infantil, medicina
dentária, nutrição, psicologia, análises e assistência ao domicílio.A

Imagem: Projeto CML

Cuidados de Saúde Para Mais de 15000 Utentes

A futura Unidade de Saúde Familiar
do Beato está preparada para, além
dos cuidados de saúde primários,
realizar exames de diagnóstico e

9

Planeado para prestar cuidados
de saúde primários à população
da Freguesia do Beato este será
um de catorze edifícios que irão
ser construídos de raiz na cidade
de Lisboa.
Silvino Correia afirmou na ocasião
que a particular satisfação na colocação simbólica da primeira pedra
era ver finalmente concretizado um

O Executivo da Junta de Freguesia e a Presidente
da Assembleia de Freguesia do Beato com a
Ministra da Saúde, Marta Temido

sonho antigo e tão necessário para
suprir as necessidades de saúde da
população da freguesia, em grande
número idosa.
Na Rua Marquês de Olhão irá nascer
uma das primeiras unidades de saúde
de nova geração da cidade. Com este
equipamento, resultado de um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Administração

A Ministra da Saúde, o Presidente e o Vereador da
CML e o Presidente da Junta de Freguesia colocaram
simbolicamente as primeiras pedras do edifício

NOVA CRECHE NO BEATO

D

Câmara Municipal de Lisboa Com Cofinanciamento Comunitário FEDER

o outro lado da rua (Mar- Esta é uma de duas creches de construquês de Olhão) onde sur- ção modular da rede de creches públigirá a Unidade de Saúde cas de Lisboa, que será implantada
Familiar do Beato está a ser cons- na nossa freguesia pela CML, sendo
truída, pela Câmara Municipal a próxima no Casal do Pinto.

às famílias”, como afirmou Fernando Medina, beneficiando estas
construções de fundos da União
Europeia (FEDER-Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional), atrade Lisboa, uma nova creche para As creches “são infraestruturas abso- vés do Programa Operacional Liscrianças até aos 3 anos de idade. lutamente essenciais para dar apoio boa 2020.A

Imagem: Projeto CML

E

m novembro passado a
Ministra da Saúde, Marta
Temido, o Presidente da
Câmara Municipal de Lisboa,
Fernando Medina, o Vereador
dos Direitos Sociais, Manuel Grilo
e o Presidente da Junta de Freguesia
do Beato, Silvino Correia, colocaram simbolicamente as primeiras
pedras do edifício da nova Unidade
de Saúde do Beato.

10

Saúde
Obras

Educação

MANTEVE-SE A TRADIÇÃO
E A APOSTA NA EDUCAÇÃO

VACINAÇÃO DA GRIPE A MAIORES DE 65 ANOS

C

D
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Lembranças Úteis e Didáticas no Início do Ano Letivo e no Natal

omeçou, em setembro, um
novo ano letivo e, apesar
das adaptações por causa
da pandemia, manteve-se a tradição e o investimento da Junta na
educação.

boas-vindas aos alunos das três
escolas de primeiro ciclo da freguesia, com cuidados redobrados. Uma
iniciativa que repetiu em dezembro,
como habitualmente, com a ajuda do
Pai Natal.

O presidente da Junta de Freguesia, Silvino Correia desejou as

No início do ano, foram entregues
lembranças úteis e didáticas aos

alunos das escolas EB1 e igualmente
no Espaço Jovem, onde foi também
entregue uma máscara social a cada
jovem. No Natal foram entregues
presentes úteis aos alunos de primeiro ciclo, numa época do ano em
que os afetos ganham ainda mais
importância.A

Reforçada a Proteção a Idosos da Freguesia

ecorreu em outubro a
vac i nação d a g r ipe a
maiores de 65 anos. Um
programa da Câmara Municipal
de Lisboa, Juntas de Freguesia,
Ministério da Saúde em parceria
com a Santa Casa de Lisboa e a
colaboração dos Bombeiros.
Esta iniciativa pioneira permitiu imunizar contra a gripe centenas de idosos da freg uesia e
proteger assim, de forma segura
e rápida uma parte da população onde os efeitos deste vírus

são especialmente preocupantes, da Mata da Madre de Deus, e ressobretudo com a pandemia de saltou a relevância acrescida da
Covid-19.
rápida imunização da população
Carlos Castro, vereador da CML, idosa do Beato contra a gripe, comacompanhou presencialmente a provada pelos dados do Instituto
ação visitando os vários locais e, Nacional Doutor Ricardo Jorge de
no Beato, elogiou a organização incidência gripal quase inexistente
da Junta de Freguesia, onde a ini- nas primeiras semanas de 2021.
ciativa foi globalmente muito bem Na nossa freguesia foram admirecebida pelos moradores.
nistradas mais de três centenas de
O presidente da Junta de Freguesia, doses da vacina por vários enferSilvino Correia, também esteve nos meiros, auxiliados por pessoal
locais: Mercado Alfacinha, sede da da Junta, voluntários da Proteção
Junta em Xabregas e Polidesportivo Civil e Bombeiros.A

Carlos Castro, vereador da CML (fotografia a
cima) e Silvino Correia, Presidente da Junta de
Freguesia,acompanharam a ação

Iniciativa pioneira que permitiu imunizar
contra a gripe centenas de idosos da freguesia
protegendo-os de forma segura e rápida

O presidente da Junta do Beato, Silvino Correia,
cumpriu a tradição das boas-vindas aos alunos de
primeiro ciclo no início do ano Letivo

Com a ajuda do Pai Natal o presidente entregou
presentes às crianças numa época em que os afetos
ganham ainda mais importância

REDE DE INTERVENÇÃO SOCIAL
NO BEATO EM RESPOSTA
À COVID-19

Ação
Obras
Social

INTERVENÇÃO SOCIAL NO BEATO
EM RESPOSTA À COVID-19
Prestar Apoio a Quem Mais Precisa

+ 15

chamadas recebidas
de idosos para
esclarecimentos,
informações
e pedidos de apoio
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instituições/entidades
em coordenação
na resposta social

EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

+- 400

915

chamadas efetuadas
para idosos (+ 65 anos)

215

apoios logísticos
e visitas domiciliárias
atualizado a dezembro 2020
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No decurso do tempo e face à deteção das necessidades, este apoio
logístico foi, entretanto, alargado
ao nível da articulação e apoio
na comunicação institucional de
alguns utentes, com mobilidade
reduzida, com diversas entidades como por ex. Santa Casa de
A par deste trabalho, agravado Misericórdia de Lisboa, Câmara
desde o início da pandemia, os Mun icipal de L isboa, Gebal is,
Técnicos da área da Interven- Segurança Social (sobretudo ao
ção Social da própria Junta de nível da transferência de docuFreguesia coordenam também, mentação necessária no contacto
desde essa altura, a equipa de desses utentes com as entidades
Apoio Logístico à população referidas). A
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idosa, com mobilidade reduzida
e em situação de isolamento que,
como divulgado na edição de julho-agosto do ano passado deste Boletim Informativo, têm prestado apoio
logístico para aquisição de bens
de 1.ª necessidade - alimentos e
medicamentos.
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A equipa Técnica da área da Intervenção Social da Junta de Freguesia têm assegurado o reforço no
atendimento e informação, aconselhamento, acompanhamento e
encaminhamento para as respostas sociais adequadas das situações de vulnerabilidade detetadas,
numa art iculação per manente
com uma série instituições, algumas das quais representadas na
Comissão Social de Freguesia, uma
rede de entidades parceiras consolidada, com atuação no Beato,
cuja coordenação é também dinamizada pela Junta.

Médicos
do Mundo

O

ano de 2020 foi um ano
de enorme exigência
ao nível da Intervenção Social devido a uma crise
sanitária sem precedentes na
nossa vida coletiva.
A Junta de Freguesia do Beato,
consciente da existência de situações de grande dificuldade do
ponto de vista socioeconómico,
muito agravadas desde o início
da situação pandémica, e estando
atenta às transformações sociais
que vão ocorrendo na sua área
de intervenção geográfica, continua a priorizar a sua Intervenção
Social no atendimento e acompanhamento da população residente
e no apoio a grupos específicos da
população mais vulneráveis, como
famílias carenciadas, idosos isolados e algumas situações de população com outras problemáticas de
vida específicas.
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famílias (+-750 pessoas
beneficiários
de apoio alimentar

APOIOS SOCIAIS
EXTRAORDINÁRIOS

MEDICAMENTOS

Em dezembro de 2020 foi reforçado o cabaz alimentar atribuído
pela Junta de Freguesia a um universo infelizmente cada vez mais
alargado de agregados familiares com carências severas. Mas
até novembro do ano passado,
aproximadamente 400 famílias
(cerca de 750 pessoas, incluindo

crianças e idosos) foram beneficiárias de apoio alimentar. Além
destes apoios alimentares criados
por força da situação pandémica
e articulados com diversas instituições, foram prestados, diretamente pela Junta de Freguesia
215 apoios logísticos e visitas
domiciliárias, atendidas perto

de 300 chamadas de idosos com
pedidos de esclarecimentos relacionados com a pandemia e efetuadas perto de um milhar de
chamadas para idosos identificados no Projeto Radar da Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa e
nos diagnósticos sociais da própria Junta de Freguesia.A
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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

218 681 095

Regimento Sapadores Bombeiros

808 215 215
218 119 000

Cooptáxis

217 932 756

Teletáxis

218 111 100

ACONSELHAMENTO E APOIO

•
•
•

Isenção total de IRS, IMI ou IRC
Renda atrativa e segura
Fim da tributação de mais valias para os proprietários
de Alojamento Local
Adiantamento até 3 anos de rendas
Processo simples e rápido
Condições especiais para imóveis em Alojamento Local

Teto máximo das rendas

ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DA
ESTRADA | JANEIRO 2021

(valor líquido recebido pelo proprietário)
Tipologia

T0

T1

T2

T3

T4 (e>)

Em janeiro entraram em vigor alterações ao Código
da Estrada. Destacam-se:

Preço máximo fixado (CML)

€450

€600

€800

€900

€1.000

- Agravamento de coimas e pontos retirados na carta
para a distração na condução e a utilização ou manuseamento continuado do telemóvel e outros aparelhos.

Valor referência em m2

35

50

65

75

90

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

- Redução do teor máximo de álcool para condutores
de veículos TVDE.

Santa Casa da Misericórdia

213 235 000

EPAL - Falhas de água

808 201 101

- Revisão do regime de circulação aplicável a velocípedes e trotinetas com motor.

EPAL - Roturas na Via Pública

800 201 600

Gás - Emergência

800 201 722

Eletricidade - Atendimento

808 535 353

- Possibilidade de apresentar os documentos (condutor e veículo) via aplicação móvel, assinar digitalmente
notificações e notificação eletrónica para a morada
única digital.

CP

707 210 220

Mais info: https://bit.ly/39QhLvI

UTILIDADE PÚBLICA

A CML garante aos proprietários um rendimento atrativo, estável
e seguro, num contrato não inferior a 5 anos. A CML assume toda
a relação com os inquilinos.

•
•
•

TÁXIS
Retális - Rádio Táxis Lisboa

Renda Segura é um programa da Câmara Municipal de Lisboa para
arrendar casas particulares na cidade, para depois as disponibilizar
em regime de Renda Acessível a jovens e famílias de classe média.

A CML ASSEGURA

BOMBEIROS
Bombeiros Voluntários
Beato e Penha de França

Renda Segura,
Rendimento Garantido

Se é proprietário, junte-se ao programa Renda Segura
Arrende sem risco, complicações ou impostos
Toda a informação e candidaturas em
rendasegura.lisboa.pt

