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COVID-192

Ponto de testagem à COVID-19.

TESTAR, TESTAR, TESTAR...
A Arma contra a infecção. 
O Caminho para a Liberdade
A Junta de Freguesia em parceria com a BioSurfit, instalou 

um posto de testagem rápida à COVID19, inserindo-se na 

estratégia local de prevenção e combate à infeção por 

coronavirús.

Este equipamento, conta com as melhores práticas e 

medidas de segurança, proporcionando um serviço 

simples, com custo reduzido e informação rápida aos 

cidadãos que pretendam fazer um teste.

Situando-se nas antigas instalações da Junta de Freguesia, 

Escola Vasco da Gama, este posto de testagem está 

disponível para utilização dos cidadãos, permitindo 

conhecer o resultado num tempo médio de 10 minutos, 

afirmando-se como uma “arma” estratégica no combate à 

infecção e um caminho fundamental para a contenção 

pandémica e no retorno à liberdade e normalidade.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela assume o 

seu objetivo e compromisso de continuar a fazer tudo o 

que está ao seu alcance para contribuir para a redução 

dos contágios e assim permitir que o mais breve possível, 

possamos voltar à nossa normalidade.
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Mais perto. Mais rápido. Melhor.

Espaço Cidadão na Portela
Estar mais próximo dos cidadãos e disponibilizar mais 
serviços num só local, é o futuro da administração 
pública que assim reduz incómodos e necessidade de 
deslocação dos cidadãos.

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela quer estar 
na vanguarda das novas formas de serviço público e 
informa que o Espaço Cidadão localizado no centro 
comercial da Portela, está disponivel para serviços 
como renovação da Carta de Condução, serviços da 
Autoridade Tributária, emprego, formação profissional, 
alterar a morada do cartão do cidadão, etc.

É um conjunto de serviços essenciais ao conforto e 
rapidez no seu tratamento que a partir de agora está 
disponível na nossa freguesia.

Trata-se um avanço fundamental na melhoria do 
relacionamento dos cidadãos com a administração 
pública, seja através da concentração de serviços, 
redução dos tempos de espera ou garantia de um 
atendimento próximo e personalizado para quem 
ainda não utiliza os meios digitais.

No futuro o Estado estará onde os cidadãos mais 
precisam dele e esse momento já chegou à Portela.

Verifique os serviços disponiveis neste Espaço Cidadão. 
Consulte a Loja da Junta de Freguesia, localizada 
também no Centro Comercial da Portela para clarificação 
de dúvidas.

Estamos aqui para si.

Queremos continuar a contribuir para uma freguesia 
moderna, inovadora, voltada para as pessoas, os seus 
problemas, sonhos e ambições.
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A Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela está a 

realizar uma intervenção 

profunda na Rua Cidade do 

Rio de Janeiro, obra que 

representa uma aspiração 

antiga da população e a 

concretização de um 

compromisso da Junta de 

Freguesia.

Baseando-se no novo modelo 

de intervenção em espaço 

público, que permite a 

libertação de espaço de 

mobiliário desadequado ou 

desajustado e a inclusão de 

serviços urbanos fundamentais 

como estacionamento de 

qualidade e bem dimensionado 

para as necessidade dos 

residentes.

Trata-se de uma intervenção 

profunda, ajustada às necessidades 

e visará resolver ou mitigar os 

impactos do estacionamento 

abusivo, libertando mais 

espaço para a mobilidade 

pedonal e a redução de riscos 

de acidentes resultantes de 

vias ou estruturas desajustadas.

Este investimento é consequente 

com uma profunda alteração 

do espaço público, em que o 

critério base é a capacidade 

de termos um território capaz 

de oferecer qualidade e 

conforto aos utilizadores, 

melhorar a atratividade 

urbana e agregar valor ao 

território.

Inserindo-se num conjunto 

de obras de reabilitação do 

espaço público, esta intervenção, 

sublinha a preocupação da 

Junta de Freguesia em dar 

aos seus cidadãos, mais 

espaço e melhor espaço para 

um freguesia com qualidade 

de vida.

Requalificação do Espaço Público

Requalificação da Rua Cidade do Rio de Janeiro - 
Mais espaço, melhor espaço!

Sendo o ambiente uma 

prioridade da Junta de Freguesia 

e cientes da nossa obrigação 

em matéria da renovação do 

património florestal da 

freguesia, a Junta vai proceder 

até ao final do 1º trimestre de 

2021 à plantação de novas 

árvores.

Serão mais de 100 novas 

“amigas” com espécies escolhidas 

para a função e mantendo a 

diversidade vegetal tão 

importante para a ligação 

dos cidadãos às árvores e 

pela criação de memórias 

coletivas associadas ao ambiente.

Trata-se também de um 

compromisso assumido pela 

Junta de Freguesia para com 

todos os residentes e que se 

iniciou no passado com a 

necessária melhoria das 

condições fito sanitárias do 

contingente arbóreo local e 

que durante anos foi 

negligenciado.

Com esta intervenção, não só 

termeos árvores mais jovens, 

mas também uma diversidade 

ajustada às necessidades 

numa freguesia que inova na 

forma de gerir o ambiente, 

sempre com uma visão de 

futuro.

Meio Ambiente

Campanha de reflorestação da Freguesia. 
Uma realidade verde



 5INFRAESTRUTURAS

Requalificação do Imobiliário Urbano

Manutenção e conservação de mobiliário urbano. 
Recuperar memórias, gerir o futuro!
É um trabalho contínuo, nunca 
concluído. É uma aposta 
concreta que vai muito para 
além da manutenção. É um 
objetivo central que permite 
valorizar a freguesia, gerar 
valor no território e afirmar o 
nosso espaço de cidade como 
uma referência regional.

A manutenção e conservação 
dos espaços verdes é a consequência 
de uma visão em que o espaço 
público surge como o centro 
de uma comunidade envolvida, 
participativa e dinâmica na 
promoção da qualidade de 
vida coletiva.

Continuamos a fazer. Continuamos 
a Agir.

O mobiliário urbano é um factor decisivo na promoção de 
uma imagem de qualidade de um território. Papeleiras, 
bancos e outras peças que fazem parte do espaço público e 
asseguram serviços essenciais aos cidadãos, devem ser alvo 
de cuidados específicos e de planos de manutenção que 
permitam a sua utilização, longevidade e qualidade visual.

A Junta de Freguesia tem vindo a realizar um trabalho 
consistente nesta matéria recorrendo à sua capacidade 
instalada. Nas nossas oficinas reparamos bancos, papeleiras, 
peças de mobiliário que com reparação e cuidado podem 
ainda representar uma sólida oferta de qualidade para o 
espaço público.

Este trabalho representa poupança estrutural dos recursos 
públicos porque se realiza através do trabalho e talento das 
nossas equipas operacionais, mas também promove a 
memória histórica da freguesia, sendo assumidamente uma 
forma de nos tornarmos um referencial de ação em matéria 
de cuidado e atenção que prestamos a este tipo de elementos 
inseridos em espaço público.

O trabalho realizado é também uma ilustração feliz da capcidade 
dos nossos trabalhadores que de forma inventiva e de 
grande capacidade criativa, vão conseguindo recuperar e 
voltar a dar vida a peças que se julgava perddas.

Uma equipaenvolvida num objetivo comum: Melhorar.

Prometemos e continuamos a fazer.
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Os serviços operacionais da 
Junta de Freguesia de Moscavide 
e Portela têm desenvolvido um 
trabalho de grande intensidade 
no sentido de manter as ruas da 
nossa freguesia, limpas de 
quaisquer residúos. É um 
trabalho diário, determinado e 
consequente, sempre no objetivo 
de manter o espaço público livre 
e limpo.

No outono e inverno este 
trabalho é ainda mais importante. 
A natural queda de folhagem 
que ocorre neste período, representa 
um trabalho acrescido das nossas 
equipas que se desdobram num 
trabalho incessante. Sabemos 
que a folha seca não é lixo, mas a 
nossa freguesia, graças ao 
trabalho exemplar destas equipas, 
matém o bom aspecto limpo e 
conservado.

Limpeza urbana, um trabalho nunca concluído.

Folha Seca NÃO É LIXO!

Mantendo a esperança que, tão 
breve quanto possível, voltaremos 
à normalidade, a Junta de 
Freguesia de Moscavide e 
Portela tem realizado um 
conjunto de investimentos que 
visam dotar os equipamentos 
locais de condições para a sua 
utilização, melhorando e 
aperfeiçoando as infraestruturas 
para um rápido regresso às 
condições prévias à pandemia 
que continuamos a enfrentar.

Dos mais importantes equipamentos 
da Vila de Moscavide, o seu 
mercado é fundamental para a 
memória coletiva e um 
elemento que garante a 
subsistência de dezenas de 
família que ali desenvolvem a 

sua atividade comercial.

Pinturas, limpezas, subsituição 
de elementos de apoio ou 
reparações em equipamentos 
existentes, foram o conjunto de 
intervenções corretivas realizadas 
pelos operacionais da Junta de 
Freguesia e que garantem o 
prolongamento do período de 
vida deste mercado.

Continuamos a defender que 
este equipamento carece de 
uma profunda reformulação, 
que garanta a modernidade e 
inovação e permita que 
Moscavide possa oferecer um 
espaço diferente para os 
comerciantes e consumidores.

Intervenções de reparação e manutenção. 

MERCADO DE MOSCAVIDE
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Requalificação do Espaço público

Colocação de “moloks” no Largo 
da Rua Francisco Marques Beato

A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, numa aposta 

constante pela valorização do espaço público e reforço de 

equipamentos de recolha e acondicionamento de resisdúos.

Trata-se de uma intervenção há muito necessária que, não só 

aumentará a capacidade de deposição, como permitirá um 

arranjo diferente deste largo, libertando espaço de fruição 

urbana.

Agir. Concretizar. Fazer. Crescer.

Uma obra constante no sentido de melhorar a nossa freguesia e 

garantir serviços urbanos de qualidade que agreguem valor e 

melhorem a qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o nosso trabalho.

Requalificar. Melhorar. Fazer.

Lago da mata da Urbanização 
dos Jardins do Cristo Rei
Espaço fundamental para os residentes da Urbanização 

dos Jardins do Cristo Rei, o Lago da Mata é um local 

central para esta nova urbanização e um elemento 

paisagístico que se quer assumir como uma referência 

na comunidade.

Com sintomas de negligência já substanciais, a Junta 

de Freguesia assumiu a realização desta obra como 

forma de intervenção dinâmica e proativa na melhoria 

do espaço e equipamentos públicos.

Trata-se de uma intervenção complexa, realizada 

recorrendo a meios próprios, assumindo a capacidade 

das nossas equipas operacionais para concretizarem 

intervenções deste tipo e reduzindo os custos de 

contratação no exterior.

Gerir recursos públicos é um exercício de equilíbrio 

mas motivador das equipas que, assim, sentem o 

orgulho próprio daqueles que assumem desafios 

complexos e com capacidade conseguem ultrapassar 

e vencer.

Continuamos onde as pessoas mais precisam de nós. 

Em cada rua. Em cada jardim. Em cada praça. Em cada 

largo.
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Assumiu-se como um serviço 
essencial para reduzir o risco 
de contágio, mas também o 
risco de carência alimentar e 
social.

Ao envolver a Junta de Freguesia 
na prestação de uma tarefa 
essencial como a confecção e 
distribuição de refeições ao 
domícilio, levámos a casa dos 
mais frágeis e carentes,um 
gesto que nos deve orgulhar 
enquanto comunidade.

Foram, até agora, milhares de 
refeições, mas também 
milhares de gestos de 
solidariedade, de amor, de 
compaixão para com quem 
precisa.

É nestes momentos que todos 
nós,unidos, devemos perceber 

que não há comunidade sem 
solidariedade, não há cidade 
sem pessoas de coragem, não 
há futuro sem memória.

Continuaremos a disponibilizar 
este serviço até que a normalidade 
esteja restabelecida, até que 
seja seguro o regresso à 
normalidade, até que a nossa 
Liberdade volte.

Continuaremos a estar onde 
precisam de nós a fazer o que é 
preciso e tudo o que for 
necessário para que ninguém 
fique para trás, ninguém se 
julgue menor, ninguém se 
pense menos digno.

Esta é e sempre será a nossa 
forma de estar e de fazer.

As pessoas, sempre, em 
primeiro lugar!

Refeições ao domicilio

Continuamos onde precisam de nós

São elementos fundamentais 
para a nossa vida e, tantas 
vezes,esquecidos pela agenda 
do dia a dia.

Na impossibilidade de realizar 
o tradicional jantar de Natal 
com os trabalhadores da Junta 
de Freguesia, momento que 
reconhecemos de fundamental 
importância para gerar o clima 
de equipa, este ano optámos 
por entregar um cabaz de 
Natal. Um carinho a todos 
quantos estiveram na primeira 
linha de apoio neste ano de 
2020, muitas das vezes 
arriscando a própria vida para 
ajudar o próximo.

Este ano, estendemos esta 
oferta também aos bombeiros 
voluntários de Moscavide, 
elementos absolutamente 

essenciais na defesa da saúde 
público.

Foram e são pessoas que no quadro 
da pandemia, desenvolveram 
serviços absolutamente essenciais, 
com prejuízos pessoais e 
individuais enormes, mas que 
demonstraram o que de melhor 
temos na nossa comunidade. 
Determinação; Solidariedade; 
Coragem; Humanidade.

Este gesto representa um 
agradecimento da Junta de 
Freguesia de Moscavide e 
Portela, mas também o 
agradecimento de toda uma 
comunidade que através deste 
momento, disse um Obrigado 
comum a todos.

Obrigado. Estamos juntos!

Entrega de cabazes de Natal

Gestos mais do que palavras
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Presépios de Natal

O Natal saiu à rua

DECORE A SUA JANELA
A Junta de Freguesia de Moscavide e Portela tem apostado no 

Natal feito a partir da inovação das propostas, envolvendo 

toda a comunidade, ao invés das efémeras ações de cosmética.

Participar no Natal de todos foi o objetivo de mais uma 

proposta inovadora em que, num tempo de distância fisíca, 

convidámos à partilha.

Decore a sua janela foi um desafio que deixámos às pessoas e, 

mesmo sendo o primeiro ano da sua realização, registou uma 

adesão fantástica com decorações tradicionais, modernas, 

clássicas, simples ou mais sofisticadas.

Em todas as janelas decoradas estava uma proposta de partilha, 

de levar o Natal de cada casa para a sua rua, de convidar todos 

os vizinhos a participarem do Natal de todas as famílias.

Uma aposta que queremos manter e alargar, numa lógica em 

que a comunidade surge como o espaço comum em que 

todos os cidadãos se podem encontrar, partilhar, envolver e 

participar.

A participação e o cuidado colocado nas decorações das 

janelas, dão-nos a força e a determinação para continuar com 

esta aposta, fazendo do Natal um momento da freguesia, com 

ideias muito próprias que reune a capacidade de um território 

em que todos estão com todos.
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A educação é hoje reconhecida como um fator decisivo na 

promoção da igualdade e na valorização individual das nossas 

crianças e jovens, sendo o “elevador social” mais eficaz e um 

mecanismo da prevenção da pobreza.

Desde a primeira hora que a Junta de Freguesia de Moscavide e 

Portela identificou na educação uma prioridade e, mesmo não 

sendo uma competência direta das freguesias, orientou recursos 

e meios para que em toda a freguesia os nossos jovens tenham 

acesso a equipamentos confortáveis e serviços de qualidade, 

potenciando dessa forma a aprendizagem, curiosidade, criatividade 

e capacidade de relacionamento interpessoal.

A Pandemia veio alterar significativamente os planos, rotinas e a 

recente vaga de frio, registada em Janeiro, com a necessidade de 

ventilação de salas de aula para a mitigação do risco de contágio, 

aumentou de forma crítica o desconforto dos nossos alunos.

Gerir é Agir de forma determinada e responder aos problemas de 

forma prática e rápida.

Foi nesse objetivo que a Junta de Freguesia de Moscavide e 

Portela decidiu adquirir e entregar centenas de equipamentos 

para aquecimento nas escolas da freguesia, reduzindo assim o 

desconforto térmico que as condições verdadeiramente excecionais 

registadas em Janeiro,

Este foi mais do que um investimento em equipamentos, é uma 

aposta clara e consequente no futuro dos nossos jovens.

Se a educação é uma aposta, então a ação das estruturas públicas 

deve ser consequente com essa aposta e devemos orientar as 

nossas ações para que sejam consequentes com as nossas 

palavras. Foi o que fizemos!

Escutar; Perceber; Decidir; Fazer.

A entrega destes equipamentos, diretamente nas escolas e para 

uso total, não escondem porém ou limitam as situações que a 

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela já alertou as entidades 

competentes, designadamente Ministério da Educação e em 

especial a Câmara Municipal de Loures, para o facto do parque 

escolar da freguesia carecer de intervenções profundas, que 

melhorem as condições para os nossos alunos, professores e 

auxiliares.

Este investimento é fundamental para que a educação seja de 

facto um vetor essencial de valorização pessoal e social, agregue 

valor e permita a melhoria dos resultados dos nossos alunos.

A melhoria do parque escolar existente, designadamente ao 

nível do conforto térmico e serviços de apoio, tais como 

refeições, deve ser entendido como um objetivo central na 

definição das políticas públicas e disso temos vindo a dar conta 

de forma insistente junto de quem de direito e manteremos na 

agenda da nossa ação esta reivindicação que entendemos justa e 

emergente.

A solução encontrada resulta de um esforço orçamental da Junta 

de Freguesia, porém as circunstâncias de base a esta necessidade 

são há muito conhecidas e reconhecidas, impondo-se assim uma 

política mais ambiciosa nesta matéria.

Entrega de aquecedores

Escolas mais confortáveis

Escola EB2 da Quinta da Alegria

Escola EB1 Dr. Catela Gomes

Escola EB1/JI da Portela
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Imprensa

Entrevista do Presidente à Revista - in Corporate Magazine

Dinâmica é palavra de ordem quando falamos de Moscavide e de 
Portela. Há eventos, atividades, cultura e muita vida nestas duas 
freguesias. A isso muito se deve o trabalho do atual executivo da Junta 
de Freguesia, que com alguma irreverência trouxe a estas freguesias 
uma forma de estar diferente.

“Temos duas freguesias muito distintas, tanto no ponto de vista social 
como da sua dinâmica social. Moscavide é uma freguesia que é um 
centro comercial a céu aberto. Tem uma localização privilegiada, é uma 
das localidades mais bem apetrechada no ponto de vista de 
transportes públicos. É uma vila muito procurada por universitários 
que vêm estudar para Lisboa. Por outro lado, Portela é uma urbanização 
caracterizada pela qualidade urbanística com muitas zonas verdes e de 
lazer. Tem uma zona central que com uma oferta comercial muito 
abrangente e mais tradicional que é o seu coração”, conta-nos Ricardo 
Lima, Presidente da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela.

Facto é que há eventos e atividades ao longo do ano, o que traz vida a 
um centro urbano distinto. Talvez o facto de Ricardo Lima ser um 
Presidente bem mais novo do que o normal tenha trazido uma visão 
mais atual e inovadora, mas sem descurar nunca de um forte componente 
social.

Dos eventos que decorrem regularmente há vários que destacamos. A 
‘Festa do Chocolate e Doçaria de Moscavide’ que decorre em fevereiro 
com animações temáticas, animação de rua, andas e malabares, uma 
estátua de chocolate e uma zona de alimentação fazem parte da 
oferta, a ‘Feira Medieval da Portela’ traz à atualidade a história dos 
nossos antepassados. ‘Feira dos Sabores de Moscavide’, em maio, é um 
dos eventos gastronómicos de referência da região de Lisboa, uma 
verdadeira montra dos sabores da região. O ‘Portela Street Food 
Festival’ é uma festa que invade o Jardim Almeida Garrett, a sua missão 
é dar a conhecer a atividade de street food dando a oportunidade aos 
visitantes de poderem conhecer todas as ofertas e conceitos desta 
atividade. Há ainda as ‘Marchas Populares de Moscavide’, a Rota dos 
Sabores, o ‘Fado na Vila’, o ‘Milha Urbana de Moscavide’, o ‘Moscavide 
Street Party Sunset’, o ‘Portela em Festa’, as feiras urbanas, entre muitos 
outros eventos. Como estamos em dezembro, realçamos ainda o ‘Natal 
com Vida’, com atividades diárias, porém, neste ano, as atividades 
foram limitadas devido à pandemia do no coronavírus.

Trabalho em prol da comunidade

Para além das atividades, a Junta de Freguesia desenvolve um conjunto 
diversificado de apoios e ações sociais. Esta é uma aposta concreta nas 
pessoas de uma Junta de Freguesia que se transformou “para estar ao 

lado das pessoas”.

O projeto ‘Envelhecimento Ativo e Saudável’ oferece várias atividades 
lúdica, num funcionamento idêntico a uma universidade sénior. O 
‘Gabinete de Intervenção Social’ que trata de problemas sociais, inclui 
um banco social, uma loja social e abrange o projeto ‘Oficina do 
Reformado’, um serviço que é um verdadeiro apoio para as pessoas, 
que de outra forma teriam muitas dificuldades em obter a ajuda 
necessária para pequenas, mas fundamentais, reparações nas 
habitações. Também o projeto de ‘Espaço de Saúde e Bem Estar’ é uma 
oferta distinta para toda a comunidade oferecendo apoios de saúde.

“Apoiamos diretamente mais de uma centena de famílias. Tem uma 
componente social, com resposta também a despesas urgentes para 
famílias carenciadas. É um trabalho em rede entre a Junta, a Câmara e 
a Segurança Social”, explicou o Presidente.

Direcionado para a comunidade sénior a Junta de Freguesia tem um 
projeto de Centro de dia, um espaço acolhedor, centrado no equilíbrio 
entre o convívio e o respeito pela individualidade e dignidade de cada 
sénior, a sua valorização pessoal e a partilha de conhecimentos e 
crescimento pessoal. Durante grande parte deste ano, e devido à 
pandemia, este projeto reinventou-se e passou a incluir apoio ao 
domicílio, levando refeições e prestando apoios à comunidade sénior.

Ainda é de realçar o projeto ‘Eu sou o futuro da freguesia’ direcionado 
aos mais novos, com várias ofertas didáticas com objetivo de estimular 
a criatividade, hábitos de vida saudáveis, atividades desportivas, 
culturais, cívicas e comunitárias. O ‘Freguesia em movimento’ é 
também um projeto direcionado a quem se quer manter ativo, podendo 
incorporar algumas atividades como caminhadas, jogos tradicionais, 
artes marciais, entre outros. Ricardo Lima sublinha ainda que durante 
este ano, houve a necessidade de readaptar todos os projetos e 
atividades.

“Tivemos de transformar os nossos serviços para proteger as pessoas. 

Tivemos de ter em conta algumas prioridades e a prioridade durante esta 

altura pandémica foram as pessoas. Nesta altura chegamos a apoiar 

mais de 100 famílias”.

O objectivo de fazer chegar o metro de Lisboa à Portela.

Esta é uma das lutas mais importantes para a freguesia da Portela, e a 
qual este executivo tem reunido vários esforços. O Presidente vincou a 
importância de fazer chegar a rede do metro de Lisboa até à Portela. 
“Tendo em conta as características urbanísticas, o número da 
população e a forma como a rede do metro está montada, não existe 
justificação possível para que não exista metro na Portela”.

A trabalhar para as necessidades da comunidade, o atual executivo 
deu resposta a “uma das maiores necessidades de Moscavide, o 
estacionamento, tendo em conta a sua característica urbana. Neste 
momento a construção de um parque de estacionamento subterrâneo 
era algo necessário e passará a ser uma realidade em breve. Está aberto 
um concurso público para a sua construção e também de um novo 
mercado, mais moderno e adaptado a uma nova realidade”, vincou 
Ricardo Lima.

“Na portela temos também em progressão a construção do edifício 
autárquico da Junta de Freguesia, assim como uma residência sénior, 
com uma parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa que irá financiar 
este projeto”. “Temos também em curso a requalificação do jardim do 
centro de Moscavide”. Apesar de toda a obra realizada, há muitos mais 
projetos que o atual executivo pretende concretizar, o Presidente 
destacou a requalificação da Secundária da Portela e da Escola EB2,3 
Gaspar Correia. Contudo, ainda com muitas ambições o Presidente 
realçou que a prioridade serão sempre as pessoas, a comunidade e as 
suas necessidades.

“Transformámos a Junta

para estar ao lado das pessoas”

Moscavide e Portela, são duas freguesias distintas inseridas no 

centro metropolitano de Lisboa. Ricardo Lima, Presidente da 

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela apressentou-nos duas 

freguesias dinâmicas e com vida.
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Imprensa

Entrevista do Presidente à Revista - Loures Magazine

Ricardo Jorge Monteiro Lima, de 37 anos de idade, nasceu em 
Lisboa.

Desde muito novo que o contexto familiar, nomeadamente pais, 
padrinhos e mesmo amigos próximos, influenciaram o seu rumo 
político. Como costuma dizer, “nasceu e cresceu na Secção do PS 
de Moscavide ...”.

Aos 14 anos, ingressou na JS, “num processo de evolução participativa”. 
Porém, segundo confessa, a sua participação ativa na vida política, 
isto é, a sua envolvência em cargos de responsabilidade política, 
não foi programada: “As coisas surgiram de forma natural, fruto de 
convites de amigos para fazer parte de uma ou outra lista para uma 
ou outra participação”.

O seu maior desafio começou em 2009 quando, ao integrar a lista 
PS, concorrente à Câmara Municipal de Loures, para o mandato 
2009-2013, assumiu o cargo de Vereador, tendo então liderado o 
Departamento do Ambiente.

Reeleito vereador pela lista do PS para o mandato 2013-2017, 
exerceu este cargo na oposição, visto a CDU ter ganho as eleições 
autárquicas e chegado a acordo de vereação não com o PS, mas 
sim com o PSD.

Em 2017, Ricardo Lima encabeça a lista do PS para a presidência da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, que ganha, decorrendo 
este mandato até 2021.

Três anos passados, fomos ao seu encontro para nos falar da sua 
liderança e gestão.

“ ... NOS DOIS PRIMEIROS ANOS CONSEGUIMOS EXECUTAR 
70% DO QUE NOS PROPUSEMOS LEVAR A CABO ... ”

LOURESmagazineODIVELAS (LmO) - Recentemente o Presidente 
Ricardo Lima declarou que, em 2017, quando assumiu a presidência 
da Junta de Freguesia, a Vila de Moscavide e a Portela não tinham 
um projeto. Atualmente esse projeto está implementado?

RICARDO LIMA (RL) - É verdade: em 2017, Moscavide e Portela 
não tinham um projeto que respondesse àquele presente e, muito 
menos, ao seu futuro. O que havia era uma gestão amadora! 
Ambas as freguesias, então agregadas, não tinham uma estratégia 
sólida e unificadora, um programa ousado que apostasse num 
desenvolvimento sustentado para a freguesia e para a população. 
Ao tomarmos contacto com esta realidade, entendi eu e o meu 
Executivo, que os nossos primeiros passos deveriam ser no sentido 
de a Junta de Freguesia se reencontrar com a sua população e, com 
ela, reorganizar um caminho de progressão consolidada, porque 
este caminho tinha de ser feito juntos, porque como sempre o 
dissemos, primeiro estavam as pessoas.

E assim o fizemos. Lembro-me que tivemos, durante mais de um 
ano, bancas no terreno, no espaço público, a solicitar o contributo 
da população, resultando esta iniciativa numa contribuição de 
mais de 1500 pessoas, que participaram com ideias e sugestões. 
Muitas delas têm sido o nosso guião!

LmO - Podemos hoje dizer que houve uma mudança de paradigma 
na gestão da autarquia?

RL - Sem dúvida, que sim! Mas, sublinho, para que esta mudança 
atingisse o sucesso que hoje tem, tínhamos que envolver as 
pessoas, dar-lhes motivos para que se interessassem pela sua 
freguesia, porque a freguesia somos todos nós e não da Junta. Esse 
trabalho foi conseguido. A crítica, a sugestão, o elogio, tudo tem 
sido importante. O elogio agrada-nos, sobretudo, aos nossos 
trabalhadores, mas a crítica é o melhor que podemos ter, pois 
ajuda a melhorar. O sucesso do nosso trabalho deve-se a esta 
participação das pessoas e a mudança tem acontecido com 
naturalidade e normalidade.

LmO - Moscavide e Portela são duas culturas e realidades 
diferentes. Como foi possível conciliar essa gestão?

RL - São duas dinâmicas distintas. Mas, apesar das diferenças, 
acabam por se complementar. O que fizemos foi olhar para o 
território num todo, reconhecer as diferenças, gerir tendo em 
conta essa realidade, em que as próprias necessidades de cada 
uma são por vezes diferentes. Daí que se façam coisas na Portela 
que não se fazem em Moscavide e vice-versa. Mas, repito, ao 
mesmo tempo complementam-se. Hoje vejo pessoas que são de 
Moscavide a usufruir o que é complementar na Portela, que existe 
ali e não temos em Moscavide, assim como conseguimos ver 
pessoas da Portela a usufruir do que Moscavide lhes oferece. 
Verificamos essa mobilidade das pessoas dentro das duas 
localidades, e isso é motivo para nos sentirmos satisfeitos. Juntos 
somos mais fortes para continuarmos a construir um projeto 
comum.

“... EM 2017, MOSCAVIDE E PORTELA NÃO TINHAM UM PROJETO 
... O QUE HAVIA ERA UMA GESTÃO AMADORA! ... “

LmO - Aumentar a qualidade de vida, estimular o espírito de 
comunidade e promover a inclusão, foram ideias que defendeu ao 
longo destes 3 anos. Estes conceitos foram conseguidos?

RL - Todos. É natural que muitas pessoas não se recordem de coisas 
feitas no primeiro ano, mas temos todo o cuidado de monitorizar o 
nosso programa de gestão e posso dizer que nos dois primeiros 
anos conseguimos executar cerca de 70% do que nos propusemos 
levar a cabo. Estão por finalizar situações mais complexas, envolvendo 
outras entidades, ou onde a tramitação para que as coisas 
aconteçam demoram um pouco mais. 

Contudo, quem nos segue nas redes sociais (site da Junta de 
Freguesia ou página do facebook) sabe avaliar o quanto tem sido 
feito, já que nós postamos tudo o que vamos executando, numa 
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perspetiva de darmos informação (completa e em tempo útil) à 
nossa população e, de uma maneira geral, à sociedade.

LmO - Das prioridades que elencaram no vosso programa para este 
mandato de quatro anos, quais foram as que já concretizaram?

RL - Um conjunto de delas. E quando falo num conjunto delas, não 
me reporto só de obras. Um programa não se faz só de obras! O 
que o nosso Executivo desenhou é um projeto de resposta à 
comunidade, e isto tem implicado que, para além das obras de 
requalificação dos nossos espaços (de circulação, zonas verdes, 
etc.) também nos centremos na valorização das respostas sociais, 
implementando medidas que contribuam para um reforço da 
qualidade de vida. Nesta linha, recordo os programas do “Espaço 
de Saúde e Bem Estar”, os projetos de “Envelhecimento Ativo e 
Saudável”, “Eu sou o Futuro da Freguesia” ou “A Freguesia em 
Movimento”, para além do grande impulso, diria gigante, por o 
acharmos crucial, do apoio e iniciativas criadas para revitalizar o 
nosso Comércio Local, um dos Concelho de Loures mais dinâmico, 
ativo e empreendedor. Fizemos também algumas atualizações a 
programas que já existiam, por entendermos que, melhorando-os, 
cumpriam os nossos objetivos.

Quanto às obras que consideramos ser prioritárias, conseguimos 
montar uma estrutura com uma enorme capacidade de execução, 
mas devo dizer que isso só foi possível porque no primeiro ano de 
mandato nos lançamos a fazer uma profunda modernização 
administrativa e reestruturámos os serviços operacionais. Hoje 
temos uma “máquina oleada”, com capacidade de resposta 
eficiente, fruto do empenho dos nossos trabalhadores, que 
vestiram a “camisola” do serviço público, com grande dedicação. 
Não vou mencionar toda a obra feita, seria enfadonho, mas 
acentuo que foi muita, desde a manutenção/conservação dos 
parques infantis, jardins, diversos equipamentos urbanos de 
Moscavide e da Portela, muitos deles abandonados, e tantos 
outros que, a seu tempo, foram intervencionados.

LmO - Há obras que, embora reivindicadas pela Junta de Freguesia, 
pela sua dimensão e elevados custos, são executadas pela Câmara 
de Loures. Que projetos estão em cima da mesa, por executar?

RL - Há uns quatro projetos que dependem da Câmara, que podemos 
dar como garantidos. Temos a construção de um equipamento e 
parque de estacionamento subterrâneo, já com o lançamento do 
concurso para a obra; a requalificação do Jardim Público de Moscavide, 
que também será, em breve, uma realidade, pois estamos a discutir 
os detalhes do projeto e se não fosse a pandemia este concurso 
provavelmente já estaria lançado; temos a construção do novo 
edifício da Junta de Freguesia, na Portela, um projeto que 
apanhamos em fase avançada, bem como a Residência Sénior, 
para a qual contribuímos com algumas alterações, nomeadamente 
com espaços para resposta à comunidade, em outras áreas.

Há ainda projetos que poderiam estar numa fase mais avançada, 
como o projeto que implica a cedência de uns terrenos na Urbanização 
do Cristo Rei, um processo que está por concluir há quase três 
anos, e temos algumas intervenções em ruas da Portela, que têm 
desnivelamentos, problemas de mobilidade, de circulação e de 
estacionamento, que aguardam resposta da Câmara.

LmO - A União das Freguesias de Moscavide e Portela identifica-se 
com o modelo de gestão da Câmara Municipal de Loures? As 
verbas que o Município transfere para a Moscavide e Portela são 
suficientes? Por que refere que a Câmara tem uma dívida atrasada 
com a Junta de Freguesia?

RL - Quanto à primeira questão sublinho que nós, Junta de Freguesia, 
temos naturalmente um modelo de gestão diferente do Município. 
A Câmara acha que as verbas que entrega às freguesias são um 
género de subsidiodependência, mas não, são “envelopes” financeiros 
para fazer face a competências das Juntas.

Relativamente às verbas que transfere, é um facto que a Câmara 
aumentou, ultimamente, essas verbas, mas precisa de aumentar 
mais. Atualmente, temos um défice superior a 450 mil euros, entre 
o que gastamos e o que recebemos, especialmente nos espaços 
verdes e limpeza urbana. 

Salvaguardamos isso no processo inicial dos contratos interadministrativos, 
onde definimos as nossas condições para aceitar esses contratos, e 
é por isso que dizemos que a Câmara tem, neste momento, 
referente a 2018 e 2019, uma dívida para com a Junta de Freguesia 
superior a 950 mil euros.

“FACE A ESTA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS ... 
MONTÁMOS UM SERVIÇO, NO NOSSO CENTRO DE DIA, DE 
REFEIÇÃO QUENTE DIÁRIA, PARA LEVAR A TODOS OS UTENTES 
... ”

LmO - A pandemia tem afetado muito Moscavide e Portela? Qual 
tem sido a resposta a esta situação?

RL - Devo dizer que, face a esta pandemia do novo corona vírus, se 
estamos a apoiar como estamos é porque fizemos bem o trabalho 
de casa no primeiro ano do mandato. Perante esta inesperada 
doença, a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela foi das 
primeiras autarquias a implementar um Plano de Contingência 
arrojado. Implementamos, de imediato, os serviços de apoio ao 
domicílio, com a entrega de bens alimentares e medicamentos; a 
enfermagem ao domicílio, bem como a fisioterapia; e criamos uma 
linha tele- fónica com médicos de todas as especialidades que 
atendiam as pessoas e passavam as receitas que levantávamos e 
levávamos às pessoas, linha essa de apoio com uma base de dados 
de mais de mil pessoas e com contactos diários. Criámos, também, 
um serviço abrangente de pagamento de despesas, como água e 
eletricidade, a pessoas que estavam em isolamento, levantamento 
das reformas e do IRS; criámos uma estrutura de pequenas 
reparações ao domicílio; e reforçámos o fundo de emergência 
social, através da nossa Loja Social. Realizámos trabalho de 
sensibilização, com equipas multidisciplinares, com viatura sonora; 
montámos um serviço, no nosso Centro de Dia, de refeição quente 
diária, para levar a todos os utentes, enfim, posso dizer que no pico 
do confinamento apoiámos mais pessoas do que o Município em 
todo o concelho de Loures.

LmO - Qual é, nesta data (finais de novembro) o surto epidémico 
em Moscavide e Portela�

RL - As freguesias e as Câmaras estão proibidas de divulgar os 
números por freguesia. Posso dizer que tivemos uma das melhores 
situações da AML, mas no atual contexto (mês de novembro) não 
somos um caso à parte e estamos com um aumento significativo 
de casos. A situação é mais preocupante nesta segunda vaga do 
que na primeira. Existe maior incidência em Moscavide, devido às 
suas características. É uma situação que nos assusta, devido à 
ausência de informação de algumas entidades. Por vezes, ficamos 
impotentes para encontrar as melhores soluções. Há pessoas que 
estão infetadas, estão em casa e temos contactos com elas, mas há 
outras que também estão infetadas e não as contactamos por 
desconhecermos esses casos. Ora, devia existir uma coordenação, 
em rede. Vamos continuar a dar o nosso melhor, tendo em conta 
que, para nós, primeiro estão as pessoas.
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No passado dia 21 de Dezembro, 
a Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, propôs 
aos seus cidadãos uma nova 
forma de celebrar o Natal: Uma 
Caminhada.

Esquecendo o frio e de corações 
quentes pela companhia, vários 
residentes festejaram esta 
quadra natalícia de uma forma 
diferente, caminhando pelas 
ruas da nossa freguesia, levando 
a partilha a cada recanto do 
nosso território.

Uma proposta diferente pela 
qual os participantes manifestaram 
agrado e entusiasmo e que será 
para repetir, sempre que as 
condições climatéricas o permitam.

Moscavide e Portela, assume-se 
cada vez mais como um território 
com apostas diferenciadas e  

inovadoras e que nos garantem 
um espaço de referência no 
desenvolvimento social, na 
integração, no combate à 
exclusão ou solidão.

Foram algumas dezenas de 
participantes, de todas as 
idades e de todas as origem. 
Juntos com a distância 
recomendada. Separados mas 
unidos numa missão comum 
que é partilhar o espaço, o 
tempo, o momento, os sonhos e a 
vontade de estar em comunidade.

O Natal é também isto. É 
sobretudo isto: Não deixar 
ninguém ficar para trás e 
caminhar em conjunto.

Porque as pessoas estão 
sempre em primeiro lugar.

Celebrar o Natal

CAMINHADA DE NATAL pelas ruas da partilha

Não obstante as limitações resultantes do estado de emergência 
que vivemos durante a época natalícia, a Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela não quis deixar que esta época passasse 
sem a animação que nos caracteriza.

Foram muitas as ações que concretizámos, mas uma foi sem 
dúvida a novidade que encantou pequenos e grandes.

Na nossa freguesia não é habitual nevar, por isso não é possível 
usar o trenó como meio de transporte,mas se não há trenó, há 
TUK TUK.

Veículo que já entrou no quotidiano das nossas ruas, o tuk tuk é 
uma forma simpática e divertida de nos deslocarmos. Mas 
também pode ser o meio de levar o Natal às nossas ruas e tornar 

mágicos estes momentos em que nos pedem distância.

Foi uma aposta ganha. Perante a surpresa e o sorriso, o Tuk Tuk 
do Natal foi um elemento que nos trouxe um pouco da magia 
natalícia.

Esta iniciativa aposta na visão que temos para a gestão da Junta 
de Freguesia e do território. Trazer até nós novos modelos de 
interação entre as pessoas e o espaço, ligar a comunidade ao 
território, imprimir novos elementos no imaginário coletivo, criar 
novas formas de estar e fazer.

Um território com desejo de futuro, pessoas motivadas, uma 
Junta ligada aos sonhos, ambições e aspirações das suas 
pessoas.

Magia natalicia

TUK TUK de NATAL. VIAGEM ENCANTADA
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Missão

ESTOU AQUI. Uma ação dirigida a quem 
mais precisa de nós. Numa campanha desenvolvida conjuntamente com a Polícia de Segurança 

Pública (PSP), a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, participa 
ativamente no desenvolvimento de um projeto que pretende assegurar que 
os mais velhos têm um serviço que assegura a sua segurança e autonomia.

Sabemos que um dos principais problemas resultantes de doenças ou 
patologia degenerativas, passam pela desorientação momentânea, que 
representa um problema severo sentido pelos mais velhos e perda da sua 
autonomia e contribuem para a solidão e exclusão social.

Através deste serviço, gratuito, os cidadãos poderão obter uma pulseira de 
uso diário, com localização georreferênciada permitindo assim uma rápida 
localização por parte dos serviços de polícia ou dos seus familiares diretos.

A inscrição, obrigatoriamente presencial, poderá ser realizada em dois 
locais: Centro de Dia de Moscavide e posto de atendimento na Portela 
(Centro Comercial).

É um serviço de grande utilidade, que permitirá aos seniores e às suas famílias, 
um apoio de conforto e um combate efetivo à sensa-ção de desamparo 
daqueles que pretendem conservar um grau de autonomia para as suas 
ações quotidianas e que se sentem inseguros nas mesmas.

Estamos onde mais precisam de nós. Juntos.

Não hesite. Dirija-se aos locais de inscrição e solicite a sua pulseira de 
localização. É gratuita e permitirá que com todo o conforto e segurança, 
continue a fazer os seus passeios diários, ida às com-pras ou outras ações 
quotidianas, com toda a tranquilidade.

Não vá sozinho. Leve-nos consigo.

Nós, cuidamos de si.

Missão

ADOPTA UNS AVÓS. Uma missão de Amor.
O Natal é uma época que serve para unir famílias. Num tempo 
em que nos pediamos que nos afastássemos, não quisemos 
deixar de nos associar a uma missão de Amor, carinho e de 
grande solidariedade.

Com o objetivo de aproximar gerações e criar uma corrente de 
humanidade, os nossos mais jovens criaram e escreveram, 
cartas e postais de Natal dirigidos aos Avós da nossa freguesia.

Entregues com as refeições preparadas para a véspera de Natal, 
estes postais e cartas, são um abraço entre os mais novos e os 
que viveram mais, mas não termina nesta ação. Pretende-se 

que esta iniciativa continue muito para além da época natalícia 
e, quando for possível, será o primeiro passo de uma amizade 
cúmplice entre que escreveu, pintou ou desenhou e quem 
recebeu.

Porque o Natal é mais do que receber, dar amor e envolver esse 
gesto num abraço foi uma das mais significativas e importantes 
ações em que a Junta de Freguesia de Moscavide e Portela teve 
o privilégio de se envolver.

A Missão: Adota uns Avós, é para continuar, porque a solidariedade 
não tem idade e o carinho não escolhe o tempo.
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