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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O decorrer do último ano tem sido um
tempo de grandes desafios e exigências
para todos. Vivemos, em tempos de paz,
num cenário que só imaginávamos possível numa vertente de ficção. Na realidade, com a pandemia que não esperávamos, o ano que passou foi de luta
pela saúde e pela vida, levando do nosso
convívio muitos amigos e familiares.
O desenvolvimento excecional de vacinas e o consequente processo de vacinação trazem-nos um sinal de esperança e
os meios para melhor nos protegermos,
focando-nos agora na perspectiva que o
futuro próximo será de luta pela recuperação da economia, pela igualdade
de oportunidades, pela recuperação
social, tudo alicerçado nas ações sociais,
ações que temos vindo a desenvolver,
nomeadamente através da Rede Social
de Freguesia.
No Beato, continuamos apostados em
que todos tenham uma vida condigna,
com acesso ao sistema de saúde e educação, habitação e emprego. Por isto temos
pugnado e conseguido progressos significativos nestas áreas fundamentais,
que se verificam com a construção em
curso de uma nova unidade de saúde
familiar e duas novas creches, mas também com a renovação da escola primária
Eng. Duarte Pacheco, do Espaço Jovem e
da antiga Casa do Guarda na escola da
Madre de Deus, que agora serve a Componente de Apoio à família (CAF).
Também as melhorias verificadas na
mobilidade, nos espaços públicos e
verdes da freguesia, proporcionam
uma maior atratividade para comércio e negócios, o que gerará empregos
e oportunidades a quem aqui reside,
para que o Beato se afirme como uma
nova centralidade, nesta nossa cidade
de Lisboa.

Presidente da Assembleia
de Freguesia
ANA RITA CRUZ

Silvino Correia
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INVESTIMENTO NA ETAR DE CHELAS REDUZ ODORES
E TRATA MELHOR AS ÁGUAS RESIDUAIS QUE CHEGAM
AO NOSSO TEJO
Fábrica de Água De Chelas Tem Beneficiação Que Valoriza O Saneamento e Melhora o Controlo de
Odores, Principal Reclamação dos Moradores e Da Junta De Freguesia do Beato

A

funcionar desde 1989,
a Fábrica de Água de
Chelas (ETAR), já sofreu
várias intervenções para permitir as necessárias adequações às exigências socioambientais, nacionais e europeias,
estando atualmente a tratar
um caudal de ponta que, por
vezes, chega a ultrapassar os
4,5 milhões de litros por hora,
em tempo de chuva.
Com a preocupação da minimização dos odores e de recuperar
equipamentos com problemas
de manutenção, foi antecipada
a empreitada de beneficiação da
construção civil de tanques de
tratamento e edifícios existentes,
órgãos de tratamento, redes de
drenagem de águas residuais e
de escorrências, o fornecimento

e montagem de equipamentos
metalomecânicos, eletromecânicos, elétricos e instrumentação
de controlo do processo, bem
como a remodelação das instalações elétricas, automação e sistema de supervisão.

mesmo. Com esta requalificação,
a par da requalificação da ETAR
de Beirolas e melhoramentos na
rede da ETAR de Alcântara, Lisboa fica com as suas ETAR todas
requalificadas com impactos
positivos no rio Tejo já vistos por
todos, como os golfinhos várias
O investimento nesta empreitada
vezes avistados na frente rio da
é de cerca de 4 milhões e 790 mil
nossa cidade.
euros, tem um prazo de execução de 425 dias, com o final da Esta intervenção é fundamenempreitada prevista para junho tal para assegurar e melhorar a
de 2022 e o empreiteiro é o Con- resiliência desta infraestrutura,
sorcio Suez-Ecociaf. Recorda-se garantindo-lhe a continuidade
que esta requalificação, tendo de operação e uma melhoria de
sido um pedido da Autarquia, performance.
atrasou-se visto que o primeiro
concurso público ficou “deserto”,
tendo hav ido a necessidade
de segundo concurso público
com aumento do preço-base do

Na visita realizada, a Águas do
Tejo Atlântico, a empresa que
tem a seu cargo a gestão do
saneamento em alta da área de
Lisboa e Oeste num total de 23

Obras

municípios, gerindo 103 ETAR/
Fábricas de Água, sublinhou
que num tempo de pandemia
como o que atravessamos o tratamento de esgotos, apesar de
muitas vezes ser “invisível” para a
sociedade, é um serviço essencial

prestado em contínuo por equipas de profissionais especializados que operam 24/24 horas,
todos os dias do ano, as redes
subterrâneas e as Fábricas de
Água / ETAR, que transportam
e tratam tudo o que resulta da

O presidente Silvino Correia visitou a ETAR/Fábrica
de Águas de Chelas que teve recentemente um
investimento de €5 milhões.
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utilização da tão necessária
“água”. Porque também estas
equipas da linha da frente precisam de que as suas ferramentas,
equipamentos e infraestruturas
estejam afinados para esta missão pública.A

O executivo da Junta de Freguesia quis saber mais
sobre o funcionamento daquela infraestrutura
fundamental para a freguesia

Explicando melhor
como funciona
Fábrica de Água de Chelas - Valorizando
diariamente 52 milhões de litros, em média,
o tratamento terciário existente, por lamas
ativadas, inclui filtração e desinfeção final do
efluente e tratamento complementar que permite a reutilização da água residual. O processo de tratamento inclui ainda a digestão
anaeróbia de lamas, permitindo a produção
de energia elétrica em grupos de cogeração.
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GRANDE ENTREVISTA COM O PRESIDENTE
DA JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO SILVINO CORREIA
Balanço de Mandato e Perspectivas Para Futuro

Imagem de arquivo

E

m 2017, Silvino Correia concorreu pela
primeira vez, enquanto cabeça de lista
pelo PS à Freguesia do Beato, vencendo
as eleições por maioria absoluta. Deu continuidade a um trabalho que já vinha a desenvolver na Junta, enquanto Vogal no Executivo
anterior, liderado por Hugo Xambre Pereira.
Silvino Correia, nunca esquecendo o passado,
lidera uma equipa que assenta na estabilidade - a sua grande mais valia- preparando a
freguesia para o futuro; futuro esse cada vez
mais presente. Continua investido em projetar o Beato para uma nova centralidade na
cidade de Lisboa, tornando o seu território
mais apelativo, com claro benefício para toda
a população da freguesia e dos que aqui trabalham, estudam e visitam.

Apelando à sua memória, ainda Sente que “tem dado tudo pelo
se recorda da noite em que foi Beato”?
eleito? O que sentiu?
Tenho a profunda convicção
As recordações que
que tenho feito tudo
“Sensibilizoutenho dessa noite são
o que está ao meu
me o voto de
variadas. Para além
alcance, para tornar
confiança que
de uma natural satisa freguesia do Beato
a população da
fação relativa à vitoria
nu m mel hor loca l
em si, sensibilizou-me
Freguesia do
para se viver. Sabendo
o voto de confiança Beato depositou
que muito ainda está
que a população da
em mim, e me
Freguesia do Beato levou a assumir por fazer, continuo
depositou em mim, um compromisso com a mesma força e
e me levou a assumir com essa mesma determinação; podeum compromisso com população de uma mos melhorar muito
essa mesma população forma positiva e este ter r itór io que
de uma forma posi- galvanizadora” se encontra inserido
numa cidade fantástica
tiva e galvanizadora,
como é Lisboa.
comprom i sso que
se mantém até aos dias de hoje. No início do anterior mandato
Prepara-se para voltar a ser definiu como uma das preocucandidato a Presidente da pações iniciais a necessidade
Junta de Freguesia do Beato nas de organização da equipa de
trabalho da Junta e dotá-la de
próximas autárquicas.

condições físicas de trabalho.
Esse objetivo foi alcançado?
As instituições precisam de
condições físicas e humanas para
poderem exercer a sua função.
Uma junta de freguesia não é
diferente e nesse sentido temos
feito concursos para reforçar as
nossa equipas com mais pessoas,
construímos um novo posto de
limpeza para uma otimização
do serviço de higiene urbana
na freguesia, criamos novos
polos técnicos para assegurar
melhores condições de trabalho
aos nossos técnicos nas várias
áreas e continuamos a lutar
todos os dias para que a possibilidade de uma nova sede seja uma
realidade o mais breve possível.
Esse era um dos objetivos: que
a nossa Junta de Freg uesia
tivesse uma Sede nova. O que
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ainda falta para que tal acon- ser efetuada de forma manual, o
teça?
aumento de resíduos domésticos e
A realização desse objetivo monos depositados na via pública,
depende da for ma como a provocando o aumento dos circuiCML encarar a recuperação do tos de recolha, contribuindo para
edifício proposto para esse fim. o robustecimento do número
Como sabemos, a CML pretende de trabalhadores afetos a este
recuperar o edificado situado serviço. Para a concretização de
na Quinta de Santa Catarina, todas estas situações foi fundaficando parte do mesmo para a mental a construção do novo
nova sede da freguesia. De facto, Posto de Limpeza. Continuamos,
a pandemia que a todos nos tem entretanto, a negociar com a
influenciado nos últimos tempos, CML a implementação de novas
também aqui dificultou a opera- ecoilhas subterrâneas e novas
cionalização desta recuperação. ecoilhas de superfície, bem
Esperamos que essa requalifi- como novos oleões, no sentido de
cação seja encarada como uma permitir uma recolha de resíduos
prioridade e possamos num futuro mais eficaz, aumentando os
próximo concretizar um objetivo níveis de limpeza da freguesia.
que se tornou estratégico para
o progresso da nossa freguesia.

Um dos momentos mais importantes deste mandato foi a
inauguração do novo Posto de
Limpeza. Sendo que as freguesias têm recebido cada vez mais
competências nesta área, que
importância teve para o Beato
a construção desta infraestrutura, e que benefícios trouxe
para a freguesia?

nomeadamente através de processos de implementação de zonas
verdes e de equipamentos. As que
ainda não poderem ser alvo dessa
intervenção têm de ser intervencionadas através do corte dos matos
que por lá crescem, evitando os
fogos que ciclicamente acontecem. Muitas destas zonas são
da responsabilidade da CML,
pelo que continuamente vamos
insistindo para a concretização
destes cortes, até tendo em conta
a época do ano que se aproxima.

Um dos temas que mais lhe fala
ao coração são as crianças e os
jovens, assim como os mais
idosos. O que mudou para estas
faixas etárias durante estes
Os espaços verdes e as zonas anos em que é Presidente da
Junta de Freguesia
expectantes são
“Relativamente
do Beato?
s empr e á r ea s que
aos
espaços
causam preocupação
Relativamente às criaos Executivos das verdes, o objetivo anças da freguesia,
é melhorar
Juntas de Freguesia.
um dos grandes objeos mesmos,
O que mudou nestes
tivos tem sido dotar a
anos de mandato e tornando-os mais freguesia de equipao que se perspetiva
atrativos para
mentos de excelência,
para o futuro?
serem usufruídos que permitam que
pelas famílias da as crianças tenham
Relat iva mente aos
nossa freguesia.” todas as condições
e s p aço s ver de s , o
para crescer em seguobjetivo é melhorar
rança
e
condições
para que se lhes
os mesmos, tornando-os mais
atrativos para serem usufruídos proporcione um percurso escolar
pelas famílias da nossa fregue- de qualidade, algo essencial para
sia. Quanto às zonas expectantes um futuro melhor, quer para elas
a ideia é gradualmente trans- quer para as suas famílias. Nesse
formá-las em zonas cuidadas, sentido, temos feito investimentos

Imagem de arquivo

O processo de otimização do
serviço de higiene urbana na
nossa freguesia, provocou o incremento do Quadro de Pessoal. O
aumento da frequência da varredura, o fim da aplicação dos glifosatos passando a deservagem a
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Têm sido implantados vários novos ecopontos,
ecoilhas e oleões.

Duas novas creches vão surgir no início do próximo
ano letivo.
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Várias obras, nomeadamente no Mercado Alfacinha,
contribuem para a coesão territorial.

regulares nas escolas da freguesia
tendo inclusivamente, num passado recente, a CML procedido
à restruturação total da Escola
Básica do 1º Ciclo, Eng. Duarte
Pacheco, situada na Picheleira.
Aguardamos que num futuro
próximo sejam concretizadas
intervenções significativas nas
restantes escolas da freguesia.

Criar oportunidades para os jovens através de
parcerias com empresas no Hub Criativo do Beato.

do pr óx i mo a no “Quanto aos nossos presente nas suas
letivo, é sem dúvida
vidas, quer através de
seniores, a ideia
um bom pronúncio
programas de cariz
é estar cada vez
para melhorar a vida
social, sendo disso
mais presente
das famílias, podendo
exemplo as redes
nas suas vidas,
as mesmas usufruir
criadas em contexto
quer através de
de equipamentos de
programas de cariz de pandemia, quer
qualidade dentro da
através de prograsocial, sendo disso
mas recreativos e de
freguesia, algo pelo
exemplo as redes
ocupação de tempos
qu a l a n si áva mo s
criadas em contexto
livres, por forma a
Quanto aos nossos idosos temos há mais de 25 anos.
de
pandemia,
au menta r a sua
continuado com os vários pro- Quanto aos jovens,
quer
através
qualidade de vida.
gramas elaborados a pensar são várias as questões
de programas
que
se
estão
a
prepaDevemos, a quem
neles, tem-se alargado as redes
recreativos
e
olhou por nós e nos
de contacto e vizinhança, tem-se rar, quer através de
de
ocupação
de
ajudou, agora olhar
desenvolv ido programas de um contacto cada
tempos
livres”
por eles e ajudá-los
proximidade, os quais foram fun- vez mais próximo
com
os
agrupamennesta
fase das suas vidas.
damentais para os poder apoiar
durante todo este tempo, em que tos da freguesia, quer com o A educação é um dos pelouros
a pandemia tem estado presente incremento do nosso projeto de que é da responsabilidade
nas nossas vidas. A ideia é con- apoio ao estudo para outros anos direta do Presidente. E este
tinuar a aprimorar esses progra- letivos, bem como a criação de mandato teve vários projetos
mas a par da criação de outros. parcerias futuras com as empre- relacionados com a educação
sas que se irão fixar no Hub Cria- que se concluíram, permitindo
O que se projeta
tivo do Beato criando aumentar a qualidade das
p a r a o f ut u r o? “Um dos grandes
assim, na freguesia, infraestruturas existentes. A
O q u e i r e m o s objetivos tem sido
oportunidades para os Escola EB1 Engenheiro Duarte
ver na scer pa ra
dotar a freguesia nossos jovens melhor Pacheco, a Casa do Guarda e o
as crianças e
de equipamentos se inserirem no que Espaço Jovem, estão agora mais
jovens da nossa
aptos para as nossas crianças
f r e g u e s i a ? de excelência, que vai ser a transformação e jovens. O que melhorou com
permitam que as d ig ita l do f ut u ro.
estas requalificações?
Relativamente
crianças tenham
E pa ra os nossos
à s c r i a n ç a s , a todas as condições
s e n ior e s q u e s ã o Estas requalificações foram essenconstrução das duas
para crescer
sempre uma popula- ciais para concretizar o objetivo
creches, uma na
em segurança e
ção vulnerável?
que referi, dotar a freguesia de
Madre Deus outra condições para que
equipamentos de excelência.
na Picheleira e que se lhes proporcione Quanto aos nossos Com uma nova CAF implemense prevê estarem a um percurso escolar sen iores, a ideia é tada na antiga casa do guarda
funcionar no início
estar cada vez mais na EB1 da Madre de Deus, com as
de qualidade”

Sociedade

obras de remodelação da escola
Eng. Duarte Pacheco e posterior
aumento das salas de CAF, as
obras de modernização do Espaço
Jovem, as obras efetuadas nos
Parques Infantis, o aumento da
frequência do Projeto Intervir, o
apoio aos agrupamentos da freguesia, a melhoria de condições nas
CAF, dinamização das férias CAF
e Espaço Jovem, a concretização
do programa Beato Jovem, tudo
isto tem, sem dúvida, contribuído
para uma considerável melhoria das condições colocadas ao
dispor destas crianças e jovens,
mas também das suas famílias.
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obrigava as famílias a deslo- carreira de Bairro do Beato, foi
carem-se para fora da freguesia. por todos recebida com muita
E para a nossa “Melhor Idade”? alegr ia. Esta car reira ser ve
O que terão ao seu dispor os diariamente a grande maioria
nossos idosos que lhes permita das zonas da freguesia e tem
continuar a aprender e senti- tido, pelo seu serviço, um reconherem-se va lor i zados? Terão cimento unânime por parte dos
nossos residentes e visitantes.
respostas específicas?
Esperemos que num futuro
Estamos empenhados em concrepróximo seja possível concretizar um reforço de pessoal na área
tizar um ligeiro prolongamento
da ação social, aumentar a aposta
desta carreira, que irá permitir
na intervenção social, através do
à população da freguesia uma
Projeto Gerações, do passeio da
ligação mais próxima aos serviços
Melhor Idade, do Projeto Radar,
presentes na zona da Bela Vista,
bem como de outros programas
nomeadamente a Loja do Cidadão.
que estamos a desenvolver. Sabemos o quanto a pandemia condi- Que balanço faz decorridos
Duas novas creches estão em
cionou as atividades regulares dois anos de ex istência da
v ias de serem f inalizadas.
que estávamos a desenvolver, Carreira de Bairro e o que se
Quando é que está prevista a
perspetiva para o futuro?
mas temos de reforçar o contacto
sua inauguração e consequenO balanço é muito positivo. O papel
temente começarem a receber com todos, nomeadamente
com o contributo desempenhado por esta carreira,
as nossas crianças?
“Estamos
da Rede Social da contribui para a coesão territorial
empenhados em
Freguesia que foi na freguesia, nomeadamente na
Tal como refer i, a
reativada logo no ligação das diversas zonas, bem
concretizar um
previsão é a de que
as creches estarão a reforço de pessoal início do mandato, como no aproximar da população
funcionar no início do
tendo-se revelado residente, estando hoje perfeitana área da ação
próximo ano letivo, ou
social, aumentar u ma boa aposta mente integrada no seu dia a dia.
seja durante o mês de
durante a pandemia. As questões ligadas à mobilidade
a aposta na
setembro, permitindo intervenção social, Outro dos pelouros estão muito presentes na vida
às famílias Beatenses através do Projeto d a s u a c o m p e - das pessoas, sendo que a aposta
a utilização pelas suas
tência direta é o no transporte público, na coesão
Gerações, do
crianças de equipa- passeio da Melhor pelouro da mobili- territorial, na ligação da freguesia
mentos de qualidade e Idade, do Projeto dade. O que sentiu às restantes zonas da cidade, tem
perto das suas residên- Radar, bem como de quando chegou a de ser permanente e contínua,
algo que cada vez mais se afigura
cias, algo que até aqui
outros programas Carreira de Bairro
possível, nomeadamente após a
não era possível, pois
34B ao Beato?
que estamos a
decisão da efetivação do metro
o acesso às creches
A efet i vaç ão d a
desenvolver”

Novos equipamentos de qualidade e próximos das
famílias.

Transporte público e coesão territorial são apostas
contínuas.
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ligeiro de superfície, através da que a mesma se tornou proprieLinha Intermodal Sustentável dade da Câmara Municipal.
(LIOS), que irá servir a zona Em anos de pandemia, a saúde
ribeirinha da nossa freguesia. é c a d a ve z m a i s u m b e m
Uma das mais valias que reite- precioso. O Beato terá em breve
rada mente fa z quest ão de uma novíssima Unidade de
sublinhar é a capacidade de a Saúde no âmbito do Programa
Carreira de Bairro ter contri- “Lisboa, SNS Mais Próximo”.
Que importância
buído para a coesão
tem para a nossa
“A
coesão
ter r itor ia l. Que
freguesia a implanprogressos se fizeterritorial que
tação de um equiram nesse âmbito
refiro, tem
pamento com esta
ne s t e m a nd ato e
muito a ver com
valência?
quais são as perso aproximar da
petivas de alg uns população residente Tem toda a importânprojetos que se têm nas várias zonas da cia. A saúde é de
anunciado para o
freguesia”
facto o nosso bem
futuro?
mais precioso. Assim
A coesão territorial que refiro, tem a proximidade da prestação de
muito a ver com o aproximar da cuidados de saúde de qualidade
população residente nas várias é um fator essencial para o desenzonas da freguesia, sendo essen- volvimento de uma comunidade.
cial a concretização da ligação Desde a saúde preventiva à curada Picheleira à Estrada de Chelas, tiva, da saúde infantil ao acomreformulando a rua do Sol e rua panhamento dos mais idosos,
de Cima de Chelas, permitindo a proximidade da prestação de
assim uma ligação rodoviária cuidados de saúde é sentida por
interna na freguesia. Mas também todos como uma mais-valia, valoriimportantes para essa coesão se zando a comunidade através da
apresentam as obras na zona da sua presença, nomeadamente
Mata da Madre de Deus, as obras como é o caso, através de umas
no Mercado Alfacinha, a proteção instalações construídas de raiz
das passadeiras, a Nova Unidade e a pensar nas necessidades da
de Saúde, a concretização do população da nossa freguesia.
programa Uma Praça em Cada A Vila Dias já é da CML e os seus
Bairro na Alameda do Beato, habitantes já dormem descanbem como as futuras obras a sados! Imaginava ser o Presidesenvolver na Vila Dias, agora dente da Junta de Freguesia do

Queremos aumentar a qualidade de vida dos nossos
seniores.

Beato no ano em que a tomada
de posse administrativa da
Vila Dias pela CML ficaria decidida? Se tivesse de entregar o
“troféu” desta vitória a quem
o entregaria?
Esta foi sem dúvida uma grande
vitoria de todos, mas sobretudo
de todas as pessoas da Vila,
sublinhando aqui o papel essencial da Direção da Associação de
Moradores, os quais foram uns
lutadores incansáveis e contaram
com o nosso apoio e o apoio de
toda a Vila. Não sabíamos quando
esta situação seria concretizada,
mas mantivemos sempre a esperança que tal poderia vir a ser
realidade num curto espaço de
tempo. Quanto à outra questão,
mais do que pensar em troféus,
gostaria de referir aqui várias
pessoas que contribuíram para
que esta conquista fosse uma
realidade, nomeadamente o
Presidente da CML, Fernando
Medina, mas também o anterior
Presidente da Junta de Freguesia
do Beato, Hugo Xambre Pereira,
a Vereadora da Habitação, Paula
Marques, mas também a antiga
Vereadora Helena Roseta, bem
como o anterior Vereador do
Urbanismo o Arq. Manuel Salgado
que sempre acreditou nesta
solução, não podendo também
esquecer todos os técnicos da
Junta do Beato e da CML que têm

A Carreira de Bairro serve diariamente a grande
maioria das zonas da freguesia.

Ação Social

O Beato do futuro tem de acolher o progresso, tem
de ser uma freguesia inclusiva, solidária e próxima.

acompanhado este processo.
Se nas próximas eleições continuar a merecer a confiança
dos Beatenses, o que lhes pode
prometer? Que objetivos tem e
que projetos serão concluídos
e que novos serão iniciados? O
que será o futuro do Beato?
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Neste mandato foram renovados os parques infantis da
freguesia.

de Chelas, através da Rua do
Sol a Chelas e Rua de Cima de
Chelas, permitindo uma ligação
rodoviária interna na freguesia,
tem uma importância essencial
para o seu desenvolvimento, sendo
que a sua concretização deve
assumir um caráter de prioridade.

Uma das grandes preocupações Também importante para o
que me tem acompanhado nos futuro da freguesia, surge-nos o
últimos tempos, é sem dúvida a Hub Criativo do Beato, podendo o
falta de infraestruturas na nossa mesmo ser a âncora necessária ao
freguesia, a concretização do desenvolvimento e revitalização
Plano de Pormenor do Casal do da zona oriental de Lisboa, espePinto, é sem dúvida essencial cialmente do eixo Beato-Xabrepara a mudança desta realidade. gas. O Hub poderá proporcionar
Com a sua concretização pode- a renovação urbana que necessitamos finalmente dar respostas a mos, com a requalificação do edifisolicitações antigas da população. cado existente, mas também uma
Com este espaço público reabili- requalificação de mais e melhores
tado, vamos poder criar áreas para espaços públicos, de equipamena população infantil, áreas para tos sociais e educativos, de melhor
a concretização de
mobilidade. Neste
eventos, novas acesaspeto, a concre“Criar áreas para
sibilidades, a par da
tização de uma nova
a população
concretização de nova
sede para a Junta
habitação nesta área infantil, áreas para de Freguesia, surge
a concretização
da Picheleira, bem
como um fator essende
eventos, novas cial para o progresso
como a edificação de
acessibilidades,
um Centro Intergerada f reg uesia, na
a par da
c ion a l , q u e e s t á
medida que permitirá
concretização de otimizar a prestação
identificado como
nova habitação
mu ito necessá r io
de serviços à popupara a população da
nesta área da
lação, ao mesmo
zona da Picheleira.
Picheleira, bem
tempo que proporcomo
a
edificação
ciona melhores
Também a concrede um Centro
condições aos técnitização da ligação da
Intergeracional” cos da Junta, que
Picheleira à Estrada

todos os dias se colocam ao
serviço dos habitantes do Beato.
O futuro da nossa freguesia
passa também pelo desenvolvimento do conceito de uma cidade
inteligente, um desenvolvimento
urbano sustentável, nomeadamente através da concretização
das oportunidades surgidas
at ravés da revolução d ig ital, com a crescente difusão e
capacidade de computação, do
surgimento de novas tecnologias, do desenvolvimento da
inovação social e da integração
de mecanismos e ações de gestão
e planeamento de espaços urbanos.
Todos estes projetos fazem parte
da ambição que temos para o
Beato. Neste sentido, muito mais
do que fazer promessas, deixo aqui
a certeza que, com a confiança
renovada da população do Beato,
irei de forma consistente lutar
pela concretização de todas estas
questões, fazendo com que o Beato
dos palácios, das vilas operárias e
das fábricas da revolução industrial, mas também o Beato que
acolhe hoje artistas e criadores, o
Beato enquanto freguesia adepta da
criatividade e da inovação, o Beato
do futuro que tem de ter a capacidade de acolher o progresso, tem
ao mesmo tempo de ser sobretudo
uma freguesia inclusiva, solidária
e próxima dos seus habitantes.A
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Ação
Obras
Social

VMBA - VIVER MELHOR NO BEATO

V

isitámos espaços na freguesia que se têm destacado pelo seu trabalho
de intervenção social junto dos
residentes na zona da Picheleira.
A primeira Associação que visitámos a VMBA - Viver Melhor No
Beato desenvolve as suas atividades desde setembro de 2011
e surgiu ligado a necessidades
de legalização das Cooperativas
ex-SAAL e das cooperativas exis-

Associação de Moradores
tentes nas Ruas Carlos Botelho e
João do Nascimento Costa.
Esta Associação foi progressivamente alargando o seu projeto
social dentro da comunidade, através das candidaturas aos projetos
BIP-ZIP, tendo desta forma conseguido uma implementação no território de enorme reconhecimento da
população envolvente. Esta associação de moradores desenvolve agora

no seu renovado Espaço Âncora,
atividades de caráter desportivo, de
expressão criativa, tertúlias e serviços de enfermagem, de fisioterapia
e osteopatia dirigidas a todas as
camadas da população. A junta de
Freguesia do Beato como parceira
da VMBA deseja que esta parceria
possa vir a conduzir a resultados
ainda mais positivos para a população desta área da Freguesia. A

(Da esq. para a dir.) Lara, Tiago e Armandine são os rostos da Intervenção Social assegurado pelo VMBA.

Ação Social
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BALCÃO DO BAIRRO

E

ste espaço de atendimento
integrado situado na R.
Sarmento Rodrigues, na
Casa da Juventude, foi recentemente alvo de obras de requalificação e nasceu de uma crescente
necessidade em dar resposta às
várias solicitações dos moradores. Com o foco nas políticas
dirigidas à empregabilidade,
habitação e outros assuntos de

Casa da Juventude, Picheleira
cariz social, este espaço atende
diariamente pessoas que aí procuram uma solução para os seus
problemas.
Com uma gestão partilhada entre
a Junta de Freguesia e o Clube
Intercultural Europeu, e cofinanciado pela Câmara Municipal de
Lisboa, viu igualmente aumentar
a sua importância e procura em
tempos de pandemia dada a sua

proximidade com as populações
aí residentes.
A Ana, o Vasco, a Ester e a Patrícia são os rostos deste projeto que
pretende dar voz às aspirações,
sonhos e expectativas de moradores que muitas vezes em situações
de enorme dificuldade aí encontram a voz amiga, o conselho ou o
encaminhamento para a resolução
dos seus problemas. A

(Da esq. para a dir.) Cláudia, Patrícia e Ana são parte da equipa técnica deste projeto.
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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

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

JUNTA DE FREGUESIA DO BEATO
218 681 107

Sede
Polo de Atendimento no

218 491 389
218 650 150

PROTOCOLO PARA O DESENVOLVIMENTO
E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL
NA FREGUESIA DO BEATO
Consultas de Psiquiatria,
Psicologia e Terapia Familiar

T

endo em conta a crescente preocupação
já demonstrada da Junta de Freguesia do
Beato com a saúde mental da população
do território e dado o agravamento de situações
que tendem a espoletar ou agravar sintomatologias psicológicas derivadas da situação social
provocada pela pandemia de COVID-19, foi celebrado um protocolo entre a Junta de Freguesia
e a Associação Cultural Manicómio – Baseado
em Histórias Verdadeiras, implantada na nossa
freguesia, e que passará a disponibilizar os seus
serviços à comunidade do Beato para a promoção da saúde mental, designadamente através
de consultas de psiquiatria, psicologia e terapia
familiar.
A funcionar no Now [No Office Work] Beato, um
espaço de coworking (trabalho em espaço coletivo)
situado na Rua do Grilo, o Manicómio resulta de
uma abordagem à saúde mental através da expressão artística, que transitou da experiência de vários
anos de trabalho no Hospital Júlio de Matos através de um atelier de arte e que no espaço do Beato
deixou de estar no convencional hospital e consultório. A
Associação Cultural Manicómio
Rua do Grilo, 135 – Beato
Mais informações e marcação de consultas:

consultas@manicomio.pt
espaco.saude@jf-beato.pt | 218 650 150
https://www.facebook.com/manicomio.portugal

Nas últimas décadas, a população 65+ tem aumentado na cidade de Lisboa.
Cerca de 132 mil pessoas têm mais de 65 anos.
Destas, aproximadamente 85 mil
vivem sozinhas ou
acompanhadas de outra pessoa
do mesmo escalão etário.
Muitas destas pessoas
escolheram continuar a residir
nas suas casas, sozinhas ou
acompanhadas, devido ao forte
sentimento de pertença e de
identidade comunitária.

O que é o Projeto Radar?
É um projeto comunitário, pioneiro
em Portugal, que funciona em rede
com várias entidades que operam na
cidade de Lisboa, das quais fazem
parte a Câmara Municipal de Lisboa,
a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, o Instituto de Segurança
Social, I.P., a Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, a
Polícia de Segurança Pública, a Rede
Social de Lisboa e as Juntas de
Freguesia da cidade.

Qual é o seu objetivo?
Reconhecer a população da cidade
com mais de 65 anos, atendendo
às suas expetativas, privações e
potencialidades.

Para contribuir para o
bem-estar e qualidade de vida
destas pessoas que desejam
continuar na sua comunidade,
os parceiros do Programa Lisboa,
Cidade de Todas as Idades,
juntamente com a Rede Social de
Lisboa, as famílias e vizinhos/as, o
comércio local, as farmácias e
entidades com responsabilidade
social, colocaram em prática o
Projeto Radar.

Como pode ajudar
as pessoas com mais
de 65 anos da sua
comunidade?
Qualquer pessoa com princípios
e valores de sensibilidade, de
solidariedade e respeito pela
privacidade individual pode ser
um Radar. De forma simples,
apenas tem de estar atenta à
dinâmica diária das pessoas com
mais de 65 anos de idade que
conhece ou que vivem
perto de si.

A quem se dirige?

Se detetar uma mudança
significativa no seu dia-a-dia, no seu
comportamento, na sua aparência
ou a sua ausência, pode ser um
indício. Nestas situações, pode
simplesmente entrar em contacto
com os Radares Comunitários
(voluntários/as, vizinhos/as e
comércio local).

Pessoas com mais de 65 anos
de idade que vivem sozinhas ou
acompanhadas por pessoas
do mesmo escalão etário.

Quais são os nossos
valores e a nossa missão?

Uma das prioridades é constituir
Radares de base comunitária
(voluntários/as, vizinhos/as e
comércio local) de modo a detetar
situações de risco e agilizar uma
intervenção ajustada a cada
situação.

Quem são os Radares?
Comunidade (bairro residencial),
comércio local, voluntários/as e
entidades de cariz social que,
numa lógica simples de Falar,
Escutar e Cuidar, contribuem para a
diminuição da solidão e isolamento
social das pessoas com mais de 65
anos de idade.

O respeito, o reconhecimento, a
solidariedade e o cuidado pelas
pessoas com mais de 65 anos,
assente num trabalho em rede.
Promover um bairro residencial
mais comunicativo e atento,
de forma a falar, escutar, e cuidar
de toda a Comunidade.
Esta é a nossa missão.

COMO ATUA O RADAR?
OS RADARES VOLUNTÁRIOS/AS, VIZINHOS/AS E O COMÉRCIO LOCAL
Detetam o risco de isolamento e de solidão, partindo da simplicidade de Falar,
Escutar e Cuidar:
• Ausência ou agravamento dos
• Ausência da pessoa na dinâmica diária
cuidados da pessoa que cuida
• Ausência de participação no dia-a-dia

FALAR
Se quer participar
no Projeto Radar

da Comunidade

ENTRAM EM CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS

ESCUTAR

envie-nos um email para:
lisboacidadetodasidades@scml.pt

Informativo Radar:
213 263 000 - 09h00 às 18h00 (de 2ª a 6ª feira)
lisboacidadetodasidades@scml.pt

SERVIÇOS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA
Validam o caso e iniciam uma intervenção individualizada e conjunta com a
CML, ISS, ARS, PSP, JF e a Rede Social da área de residência.

CUIDAR

ou contacte-nos para
o informativo Radar:
213 263 000
9h00 às 18h00
(segunda a sexta)

PLATAFORMA DIGITAL PROJETO RADAR
Possibilita a:
• Otimização e gestão da informação
• Promoção e a articulação entre os
parceiros

• Potencialização do acompanhamento
continuado das pessoas, atendendo
às especificidades de cada situação

Prevenção / Redução do risco de isolamento e solidão
Trabalho em parceria: (CML, SCML, ISS, ARS, PSP) com as Juntas de Freguesia, a Rede
Social de Lisboa e a Comunidade (Voluntários/as, Vizinhos/as e Comércio Local)

FALAR. ESCUTAR. CUIDAR.

