PLANO DE ATIVIDADES
2015

O ano de 2014 ficou marcado pela Reforma Administrativa de Lisboa, que acabou por
condicionar toda a atividade da freguesia, mais voltada para enfrentar este desafio,
do que para algumas das ideias que em 2013 aqui apresentámos.
Com realismo percebemos que 2014 e 2015 são anos de transição para um novo
modelo, que implicam um enorme esforço da nossa parte, eleitos, trabalhadores e
colaboradores, para que esse processo seja um sucesso.
A Reforma Administrativa de Lisboa continuará a ser a nossa prioridade para 2015!

ORGANIZAR!

Belém é uma freguesia nova, com novas exigências, o
que, como há um ano escrevemos, implica um grande
esforço de organização dos serviços de modo a que estes
venham a corresponder às necessidades.
Parte deste esforço foi já desenvolvido, mas ainda há
muito por fazer, até porque houve atrasos no processo de
transferência de competências, como aconteceu com os
licenciamentos, que só em Janeiro passam para a
freguesia.
Durante 2015 iremos continuar o processo de
reorganização interna, procurando dar resposta a todas
as necessidades da gestão da freguesia.
Organizar passa também por informar, e por isso, tanto o
sítio internet como o boletim continuarão a ser um
elemento essencial de ligação entre a junta e os cidadãos.
Organizar passa por responder em tempo aos pedidos de
informação formulados pelos cidadãos.

Pretendíamos ter introduzido em 2014 um modelo de
gestão participada, dando voz aos seus cidadãos, de modo
a aproximar eleitos e eleitores.
Não estando ainda definidos os meios financeiros de que a
Freguesia poderá dispor, porque as negociações com o
Município ainda prosseguem, não houve condições para
que este modelo fosse implementado. Esperamos poder
fazê‐lo em 2015.
Como referimos, este modelo não tem por base o

GESTÃO
PARTICIPADA!
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tradicional orçamento participativo, procurando ir um
pouco mais além, permitindo aos cidadãos e às forças vivas
da freguesia uma maior dinâmica na sua interação com a
freguesia.
Uma parte importante do modelo passa pela criação de
reuniões de trabalho para discutir, quer aspetos temáticos,
quer aspetos territoriais.

ESPAÇO PÚBLICO,
AMBIENTE E
HIGIENE URBANA

Esta é uma área nodal nas competências da freguesia:
cuidar do seu território.
Aspetos que anteriormente resultavam de protocolo de
delegação de competências do Município passaram agora
a ser competência própria, o que implicou a transferência
de meios humanos, patrimoniais e financeiros que
reforçaram a responsabilidade da junta de freguesia.
No programa eleitoral apresentámos um conjunto de
propostas concretas que não deixam de estar no nosso
horizonte:








Criação de brigadas de limpeza de rua para
intervenção nas ruas da freguesia com a
periodicidade adequada;
Criação do piquete de reparações do Espaço
Público, que responderá, com rapidez, às
necessidades identificadas;
Rebaixar as passadeiras para promover uma
maior acessibilidade, continuando o projeto
iniciado em Santa Maria de Belém;
Continuar a erguer do Circuito Desportivo de
Belém, que começará em Caselas junto ao
Caselas FC, passando pelas Torres do Restelo,
Rua Jorge Dias, descendo às Praças de Malaca,
Diu, Damão e Goa, seguindo para a Rua D,
Jerónimo Osório, Largo Luís Alves Miguel, Jardim
Vasco da Gama e terminando nos jardins da zona
ribeirinha. Serão neste percurso colocados vários
equipamentos de fitness urbano, bem como
outros equipamentos, de forma a formar um
circuito de manutenção e prática do desporto;
Criação dos Jardins Digitais, com “wi‐fi” de
acesso gratuito;
Criação de brigadas de voluntários zeladores do
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espaço público, que identificam anomalias
existentes e providenciam a adequada
reparação.
Uma missão essencial desta área de atividade é a gestão
do novo pessoal que transitou do município, e garantir
melhorias no modelo de gestão da limpeza e higiene
pública, que possibilite um serviço de melhor qualidade.
Outra missão essencial é garantir condições de
sustentabilidade e melhoria da qualidade ambiental. Por
isso, iremos promover sondagens e perfurações,
procurando água para a rega, de modo a que a água da
rede pública de abastecimento, que tanto nos custa
financeiramente, seja preservada. Queremos uma rega
sustentável.
No quadro da política de qualificação do espaço público
continuamos a estudar a eventual implantação de novos
parques infantis em zonas residenciais, na sequência
daquele que instalámos em 2014, contudo o estado em
que recebemos os parques do município, obrigam a que
se tenha que intervir prioritariamente no que já existe.
Através do GOPI temos uma avaliação permanente do
espaço público da freguesia, identificando os espaços
degradados, de modo a se iniciar um plano estratégico de
requalificação, tendo em conta os recursos financeiros
disponíveis.
No quadro do plano estratégico de requalificação
continuaremos campanha de informação pública de
sensibilização para um comportamento urbano no
usufruto dos espaços, que em 2014 teve na internet o seu
principal meio.
A participação dos cidadãos na identificação dos
problemas e na proposta de soluções será incentivada no
quadro do projeto “Gestão Participada!”.
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A Ação Social é outra área prioritária nas atividades da
freguesia. No contexto de crise em que nos encontramos
esta prioridade é ainda mais nodal.
A freguesia conta para uma excelente equipa de técnica
nesta área, e o trabalho em rede que se realiza com as
instituições é essencial para o sucesso da política social
global que pretendemos implementar.
Quem está no terreno tem conhecimentos próprios que
devem ser valorizados e aproveitados. Projetos como o
“Dê P’rá Troca”, “Educação Inclusiva”, “Transporte
Solidário”, “Segurança e Responsabilidade Cívica”,
“Isolamento Social” e “Acesso aos cuidados de Saúde”, são
resultado desse trabalho em rede no âmbito da Comissão
Social de Freguesia.
Estes e os restantes projetos serão agregados no “Belém
Social”, que assim incluirá várias valências sociais, que
seguidamente se descriminam.
O projeto “Cabazes Solidários” que se herda da freguesia
de Santa Maria de Belém é agora reforçado, prevendo‐se a
atribuição na ordem dos 60 mil euros de bens à população
carenciada.
Nesta área será também apoiado o novo projeto “ReFood
Belém”.
Iremos lançar o projeto “Belém Sénior”, congregando
várias atividades ao longo do ano, incluindo o prometido
alargamento do antigo programa Praia Campo Sénior para
um mês. A Festa de Natal e os Passeios estarão aqui
integrados, assim como o Programa Envelhecimento Ativo
e Saudável (PEAS), que inclui Ginástica, Inglês, Artes
Decorativas, Pintura, Tai‐Shi‐Chuan, Yoga, Informática,
Pilatos, Ritmos Latinos, Danças, Pitéus do Ritmo,
Massagens, Arraiolos, Canto Coral, Passeios Pedestres,
Costureirinhas, Cine Clube um leque muito alargado de
atividades.
Para a infância (crianças até aos 12 anos), também irão
decorrer um conjunto de atividades, incluindo a “Praia
Campo Infância”, “Verão Infantil”, “Natal Infantil”, bem
como o Projeto Intervir, incluindo as ações “Afetos”,
“Avaliação Psicológica” (nas escolas), “Psicomotricidades”
(escolas) e “Formação Parental”
No quadro comunitário teremos projetos como “Belém
Melhor Habitação”, “Belém Solidário”, o primeiro ligado ao
regulamento da habitação, o segundo ao de apoios sociais,

AÇÃO SOCIAL,
TERCEIRA IDADE E
INFÂNCIA!
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correspondendo a um fundo de emergência social, a “Loja
Solidária”, o “Balneário Social” e a “Lavandaria Social”, o
“Belém Transporta”, o “Pequenas ajudas, grandes apoios”.
Manter‐se‐á uma bolsa de Voluntariado que dará corpo e
apoio a alguns dos projetos quer da junta de Freguesia
quer de instituições parceiras, bem como, em conjunto
com a CML, se tentará manter o projeto “Verdinhos”
O Apoio ao Cidadão é ainda feito através do Gabinete de
Cidadania que permite esclarecer dúvidas e dar apoio no
âmbito de
• Arquitetura
• Contabilidade
• Justiça
Está disponível uma Biblioteca e será dinamizado o Dia do
Vizinho.
O Atendimento Social, encaminhamento e articulação de
serviços continuará a ser prestado.
Irá ser estudado um modelo de acompanhamento dos
idosos isolados, incluindo a prevista criação de brigadas de
voluntários, modelo que será discutido no âmbito da Rede
Social de Freguesia.
O GIP, Gabinete de Inserção Profissional, estará dotado de
diversas valências/atividades: procura ativa de emprego,
sessões de esclarecimento e formação, divulgação de
ofertas de emprego, missões locais juvenis.
Ou seja, continuar o que de bom se tem feito!

ASSOCIATIVISMO

Apoiar as associações e coletividades é essencial para
que estas possam ter um adequado desenvolvimento,
especialmente no atual contexto económico.
Porque 2014 foi o ano que foi, só em 2015 teremos
condições para criar a Rede Associativa da Freguesia, um
pouco à semelhança da Rede Social, de modo a se obter
um quadro associativo integrado, melhorando quer as
condições para o desenvolvimento das entidades, quer
as condições de informação e acesso aos cidadãos às
quanto às suas atividades.
O Regulamento de Apoio ao Associativismo, cuja versão
base já se encontra concluída será um instrumento para
clarificar o enquadramento dos apoios da freguesia a
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estas entidades, em 2015, e no quadro da Rede
Associativa iremos promover a sua apreciação pelas
associações, para depois ser apresentado à Assembleia
de Freguesia.

Trabalhar em parceria com o Agrupamento de Escolas do
Restelo, as várias escolas, as associações de pais, é base
para um bom resultado final.
Duas propostas concretas foram apresentadas em
campanha eleitoral:


Dinamização do projeto dos “Clubes” na Escola
Paula Vicente, proporcionando, progressivamente,
a todos os alunos acesso a diversas atividades
como a informática, artes, desportos vários,
incluindo natação, imagem, etc.;
 Colaborar com o Agrupamento de Escolas do
Restelo de forma a tornar as escolas numa
referência, não só no ensino, mas também no
envolvimento social e na sua relação com a
comunidade.
O projeto dos “Clubes” fez o seu caminho durante o ano
de 2014 e continuará em 2015.
O trabalho com o Agrupamento tem sido muito profícuo, e
os resultados escolares das crianças e jovens que o
frequentam, muito positivo, com a Escola do Restelo a
estar entre as melhores escolas públicas em termos de
ranking.
Continuaremos discutir com os parceiros o lançamento do
projeto “Belém Educa” envolvendo atividades que tenham
interesse para a comunidade escolar, incluindo atividades
de envolvimento social e abertura da escola à
comunidade.
A freguesia tem protocolo com o Município para a CAF ‐
Componente de Apoio à Família em 2014/15, o que
implica um enorme esforço organizativo, que se assumiu
por se entender que assim é possível prestar um melhor
serviço à população.
O projeto “Dê P’rá Troca” será dinamizado de acordo com
as necessidades e a experiência acumulada.
A Educação tem responsabilidades acrescidas decorrentes
das novas competências de gestão, conservação e

EDUCAÇÃO
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reparação de escolas e estabelecimentos de educação do
1.º ciclo e pré‐escolar, creches, jardins‐de‐infância que
passam para a órbitra da freguesia, e na gestão do pessoal
auxiliar, que pretendemos passar para contrato, se a
legislação o permitir.

CULTURA E
TEMPOS LIVRES

Pretende‐se continuar a dinamizar a atividade cultural em
toda a freguesia, quer em ligação às associações, quer
pela promoção de atividades próprias da freguesia.
O estabelecimento de protocolos com os museus de
forma a trazer os museus “para a rua”, realizando eventos
vários em toda a freguesia, é um projetos que esperamos
tenha pernas para andar em 2015.
A criação do Guia Cultural e Turístico de Belém, e dos
“Circuitos de Belém”, promovendo vários outros
equipamentos culturais da freguesia para além da zona
histórica central de Belém, desde os Moinhos, ao Museu
de Etnologia, Igreja de São Francisco Xavier, CCB, Beco do
Chão Salgado, etc., é outra atividade que continua nos
nossos planos.
O Arraial de Belém e o Dia dos Vizinhos, continuarão na
agenda local de atividades.
Esperamos que com o contributo das associações seja
possível aumentar a oferta cultural da freguesia, embora
conscientes de que a oferta cultural na freguesia por
parte de outras entidades, designadamente o CCB,
Museus, etc., é já bastante vasta, pelo que igualmente
importante é dar acesso à cultura à população da
freguesia, e que esse acesso não seja cerceado por
condições económicas.
Também continuaremos a promover a existência da
Biblioteca Municipal de Belém.
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A dinamização das atividades desportivas deve ser
assumida em parceria com as coletividades, e para isso
criou‐se já o enquadramento do regulamento de apoio ao
desporto. A opção de um regulamento específico decorre
da existência de legislação própria que regula a relação
entre as autarquias e os clubes desportivos.
Pretendemos que todos os cidadãos da freguesia, que o
pretendam, tenham acesso ao desporto, e que ninguém
pode ser descriminado por razões de natureza económica.
Ao longo de 2014 estudámos a possibilidade de criação de
escolas de desporto da freguesia, e de um programa de
prática desportiva, possibilidade que decorrerá
naturalmente das disponibilidades dos clubes. O “Belém
Desporto”, assim se designará o projeto irá também
envolver as escolas. A Escolinha de Futebol acabada de
lançar, é o primeiro elemento deste programa. Em 2015
iremos promover a iniciação ao râguebi, bem como
diversas atividades de ligação da freguesia ao rio.
O Belém Vólei continuará o seu caminho, mantendo‐se o
apoio da freguesia à Belém Cup, pretendendo‐se fazer
regressar, em novos moldes, o Belém Rugby. Também a
Corrida de Belém e o apoio à Maratona serão
concretizados.
Também
o
Desporto
terá,
naturalmente,
responsabilidades acrescidas decorrentes das novas
competências de gestão, conservação e reparação de
equipamentos desportivos, com destaque para a piscina
do Restelo e para o Polidesportivo de Caselas.
A Piscina do Restelo passou a ser um equipamento com
grande peso na Freguesia, o que condicionou a atividade
do pelouro do desporto, que nela concentrou grande
parte da sua atenção, dados os vários problemas que foi
necessário resolver. Em 2015 continuaremos a investir
neste equipamento e a negociar com o Município de
modo a que este cumpra as suas obrigações quanto a
obras estruturais.
A freguesia irá participar na organização das Olisipíadas,
que marcam o regresso dos jogos da cidade.

DESPORTO!
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JUVENTUDE

A promoção de atividades para os jovens da freguesia
continuará a ser uma realidade em 2015. O projeto
“Belém Jovem” irá ser o seu enquadramento.
Garantir atividades durante os períodos de férias
escolares, como prometido, será concretizado através
dos “Belém Jovem Natal”, “Belém Jovem Páscoa” e
“Belém Jovem Verão”.

A freguesia tem uma atividade comercial importante, e o
pequeno comércio é essencial para garantir vida à
freguesia. Por isso criámos um pelouro específico para
que se inicie um processo de trabalho com os
comerciantes e se procure encontrar novas formas de
promover a atividade comercial. Um trabalho que
naturalmente tem passado por contactos com as
associações de comerciantes e que terá como objetivo o
desenvolvimento de iniciativas de animação do comércio
local.
As feiras continuarão a ser uma realidade na freguesia, e
temos estudado a realização de novas valências
temáticas, para além da continuação da já consagrada
Feira de Antiguidades, Velharias e Artesanato de Belém
Estão a ser avaliadas as condições da nossa estrutura
comercial face às exigências do turismo moderno, e
avaliada a possibilidade de lançamento de projetos
especiais neste âmbito.
Está em estudo o sistema de apoio ao desenvolvimento
local, não exclusivo para a atividade comercial, de modo
a divulgar o sistema de incentivos ao investimento
empresarial do novo quadro económico de apoio.

COMÉRCIO

O turismo é parte fundamental do dia‐a‐dia da freguesia,
e pretendemos continuar um trabalho de colaboração
com os operadores instalados na freguesia, sendo neste
caso importante a elaboração de um Guia ´Cultural e
Turístico de Belém.
A sinalética turística foi objeto de avaliação de modo a
garantir o fácil acesso aos locais de interesse, sendo uma
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TURISMO

área em que era importante também haver capacidade
de investir. É um assunto que continuará em avaliação, e
que depende da nossa capacidade financeira, que com a
Reforma ficou debilitada.

Não dependem de nós, mas prometemos o nosso
empenho para que aconteçam:








Transformação do espaço camarário da Rua Vila
Correia num modelo de “cidade sustentável”;
Colocação de videovigilância nas entradas das
escolas, com visualização por parte dos
responsáveis
pela
sua
segurança,
salvaguardadas as exigências legais;
Construção das acessibilidades especiais na
passadeira superior junto à Estação Fluvial, bem
como na passagem inferior junto ao CCB;
Pugnar pela criação da Marina de Pedrouços;
Criação do “Parque das Descobertas” no recinto
onde foi, em tempos, o Aquaparque, na Av. das
Descobertas, no alto do Restelo;
Criação do Pavilhão Gimnodesportivo da escola
Secundária do restelo.

POR FIM

LUTAR PARA QUE
ACONTEÇA!

As relações institucionais da freguesia continuarão a não
ser descuradas, garantindo‐se a devida colaboração com
o Município, com as freguesias vizinhas, com as diversas
autoridades e entidades governamentais, etc..
O acompanhamento das questões de segurança estará
sempre dentro das nossas prioridades, mantendo‐se um
diálogo permanente com as autoridades policiais e com a
proteção civil.
Iremos também acompanhar todos os projetos que se
pretendam implementar na freguesia, garantindo sempre
a defesa dos interesses locais.
Queremos uma freguesia sustentável, e por isso as
preocupações neste âmbito fazem parte do nosso dia‐a‐
dia.
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O presente Plano de Atividades, em conjunto com o PPI e o PPA, integram as Grandes
Opções do Plano para 2015.

11

PLANO DE ATIVIDADES ‐ 2015

