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Orçamento Participativo

N

o próximo mês de janeiro, os moradores de Campo
de Ourique vão ser convidados a votar nas propostas
que foram apresentadas até 30 de novembro.

Com a extensão do prazo, em virtude da emergência de saúde
pública vivida, para 30 de novembro, dando assim oportunidade a todos para apresentarem as suas ideias, foi possível recolher um total de 27 propostas para o Orçamento Participativo
de Campo de Ourique. Estas estão agora a ser analisadas e
validadas pelos técnicos da comissão de acompanhamento,
com vista a serem submetidas a votação, de 18 a 29 de janeiro
de 2021, dando a todos os moradores de Campo de Ourique a
oportunidade de se pronunciarem sobre a proposta que lhes
pareça mais útil e prioritária.

Metro chega
a Campo de Ourique
A extensão da Linha Vermelha vai trazer duas estações de Metro à Freguesia de Campo de Ourique. O projeto consta do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026, apresentado pelo
Governo, em Bruxelas. (ver pág. 10) [ • ]

Estão reservados 10 mil euros para concretizar
os projetos mais votados, com um máximo de
cinco mil euros por projeto. O processo de discussão e recolha de propostas do Orçamento Participativo permitiu também à Junta de
Freguesia recolher contributos e sugestões,
alguns dos quais fora do âmbito deste, mas
que não deixarão, no entanto, de ser tidos em
conta e ponderados nos planos de atividades
futuros. [ • ]
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EXECUTIVO
Presidente
Pedro Costa
Pelouros: Coordenação-Geral; Gestão dos
Serviços e Coordenação; Administrativofinanceira; Ação Social; Relações Institucionais;
Higiene Urbana; Inovação; Empreendedorismo
e Economia Local.
Vogais
Jaime Matos
Pelouros: Espaço e Equipamentos Públicos
e Espaços Verdes.
Maria Teresa Vaz
Pelouros: Educação.
Patrícia Lourenço
Pelouros: Vogal adjunta do Presidente
para a Gestão dos Serviços e Coordenação
Administrativo-financeira.
Nuno Figueira
Pelouros: Cultura; Biblioteca / Espaço Cultural
Cinema Europa; Coletividades Culturais.
Hugo Vieira da Silva
Pelouros: Proteção Civil; Revista de Campo
de Ourique; Desporto; Segurança Pública;
Proximidade; Licenciamento; Sistemas de
Comunicação e Gestão de Frota.
Ana Luisa Cardoso Marques Teixeira Loureiro
Pelouros: Ambiente e Comércio Local

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Presidente da Assembleia de Freguesia
César Gama Laranjo Ferreira (PS)
1º Secretário da Assembleia de Freguesia
João Manuel Reverendo da Silva (PS)
2ª Secretária da Assembleia de Freguesia
Maria Inês Ferreira Alfaiate Pereira (PS)

HIGIENE URBANA
ESPAÇO PÚBLICO
LINHA VERDE

800 911 307
Faça um pedido de intervenção,
reporte uma situação ou deixe uma sugestão:
Campo de Ourique mais limpa depende de todos

#SomosCampoDeOurique

Contactos Úteis
JUNTA DE FREGUESIA DE CAMPO DE OURIQUE
R. Azedo Gneco, 84 - 2.º - 1350-039 Lisboa
Tel.: 213 931 300 - Horário: 2ª a 6ª f. - 9h/18h
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt
R. Saraiva de Carvalho, 8 - 1250-243 Lisboa
Tel.: 213 904 748 - Horário: 9:30h/17h
E-mail: geral@jf-campodeourique.pt
www.jf-campodeourique.pt
BIBLIOTECA/ESPAÇO CULTURAL CINEMA EUROPA
R. Francisco Metrass, 28 D - 1350-143 Lisboa
Tel.: 218 509 927
Horário: 2ª, 4ª e 6ª f. - 14h/18h;
e 3ª, 5ª e sábado - 10h/14h
E-mail: biblioteca@jf-campodeourique.pt
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS
E JOVENS, OCIDENTAL
Tel.: 213 647 387
SNS24

808 24 24 24

Agrup. de Escolas Manuel da Maia
213 928 870
Bombeiros V. de Campo de Ourique
213 841 880
Centro de Saúde de Santo Condestável 213 913 220
Escola Josefa de Óbidos
213 929 000
Escola Rainha Santa Isabel
213 955 414
Escola secundária Pedro Nunes
213 940 090
P.S.P. - 22ª Esquadra - Rato
213 858 870
P.S.P. - 24ª Esquadra
213 619 624
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Campanha de

Vacinação
contra a Gripe

N

uma iniciativa que envolveu a
Junta de Freguesia, a Câmara
Municipal de Lisboa, através do
Serviço Municipal de Proteção Civil
e Polícia Municipal, a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, enfermeiros
do Serviço Nacional de Saúde e
os Bombeiros Voluntários Campo
de Ourique, a Junta de Freguesia
desenvolveu um programa gratuito
de vacinação contra a gripe para os
moradores da Freguesia com mais de
65 anos.
De maneira a facilitar o acesso dos moradores, estiveram a funcionar postos
de vacinação em diversos locais, como
a sede da Junta de Freguesia; a Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa;
a delegação da Junta de Freguesia na
Quinta do Loureiro; o parque de estacionamento da Piscina Municipal de Campo
de Ourique; o Largo da Igreja de Santa Isabel, onde foram montadas tendas
para o atendimento; e a Rua
dos Sete Moinhos, onde que
a vacinação foi feita em viaturas próprias dos Bombeiros Voluntários de Campo de
Ourique. Este desdobramento permitiu que todos fossem
encaminhados para o posto
de vacinação mais próximo
do seu local de residência evitando-se, assim, o incómodo de maiores deslocações e
grandes ajuntamentos. Para
além dos seniores vacinados
nestes seis postos montados
para o efeito, cerca de 50 fregueses com mobilidade reduzida foram vacinados no seu
domicílio.

Cerca de 1000 seniores
da Freguesia de Campo
de Ourique foram
abrangidos pela
campanha de vacinação
gratuita para moradores
maiores de 65 anos.

No primeiro dia desta importante campanha de vacinação, Pedro Costa, Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente
da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando
Medina, o vereador da Câmara Municipal
de Lisboa, Carlos Castro, e o administrador da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, Sérgio Cintra, acompanharam a
operação em Campo de Ourique, freguesia que marcou o arranque da operação
em toda a cidade de Lisboa. [ • ]
Campo de Ourique
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Este ano, o Natal
em Campo de Ourique
é diferente. Sem concertos
e sem animação nas ruas,
com mais apoio social
e mantendo as tradicionais
iluminações de Natal.
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de Ourique
A

situação excecional que estamos a viver
impede que, este ano, se realizem os
habituais concertos e atividades de Natal
que têm marcado esta quadra. A crise de
saúde pública exige-nos, por um lado, reserva
e cautela nas celebrações, e por outro medidas
excecionais de apoio àqueles mais afetados
pelo impacto económico desta. Assim, a Junta
de Freguesia de Campo de Ourique optou por
canalizar para o apoio social a estas famílias a
verba orçamental tradicionalmente destinada a
eventos de Natal, mantendo apenas os valores
destinados às iluminações natalícias.

Ao todo, este apoio abrange 266 famílias da Freguesia, a quem foram atribuídos 355 cabazes alimentares,
aumentando para cerca do dobro o número de famílias apoiadas em anos anteriores. Funciona como um
reforço do apoio social já prestado, de forma a mitigar
as dificuldades sentidas por estas famílias e garantir
a todos uma condigna ceia de Natal. Nestes cabazes
constam também vales-compra utilizáveis no comércio da Freguesia, desdobrando-se assim num duplo
apoio às famílias e ao comércio, também este muito
afetado pelas restrições de saúde pública.
Não deixámos, no entanto, de assinalar esta época
festiva com as habituais iluminações de Natal em diversos pontos da Freguesia, bem como o tradicional
presépio iluminado no adro da igreja de Santo Condestável. Esperamos assim dar o nosso contributo
para que, em segurança, todos possam celebrar esta
quadra natalícia. [ • ]

A Junta de Freguesia
de Campo de Ourique
deseja a todos
Boas Festas e um
Bom Ano Novo.

Campo de Ourique
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N
Mais Mobilidade

os primeiros meses de
2021, várias intervenções
vão permitir aumentar
e melhorar as condições de
mobilidade em Campo de
Ourique, bem como garantir
uma Freguesia mais verde,
com melhor ambiente e mais
qualidade de vida.

Mais Ambiente
1

Ciclovia

Nova ciclovia garantindo o atravessamento da Freguesia, com foco nas ligações às escolas e ligação à rede ciclável
da cidade, seguindo o eixo Amoreiras,
Jardim da Parada, Rua Sampaio Bruno
(Escola Manuel da Maia), Jardim do Adro
da Igreja de Sto. Condestável, Rua Prof.
Gomes Teixeira (Escolas Ressano Garcia
e Josefa de Óbidos).

R

6
Rua Pereira e Sousa

Mais passadeiras

Pintura de novas passadeiras nas descontinuidades identificadas nas travessias pedonais da Rua Silva Carvalho,
junto às ruas da Arrábida/Cabo e junto à Rua Saraiva de Carvalho/Rua da
Estrela, garantindo assim a travessia
pedonal na totalidade da rua e o atravessamento em segurança do Largo da
Páscoa.

Mais condições
de segurança
junto das escolas

Pintura de pictogramas indicativos na
via com o objetivo de melhorar a visibilidade e segurança das travessias junto
aos estabelecimentos de ensino.
6
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Rua Tenente Ferreira Durão
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Rua Sampaio Bruno

Implementação de zona 30 na quadrícula
central do bairro - troços onde não é permitido circular a mais de 30 km/h -, garantindo a compatibilização desta zona
com a nova ciclovia.
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Zona 30
Rua Azedo Gneco
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Mais estacionamento

Novo parque de estacionamento na
Travessa do Bahuto, criando 90 novos
lugares de estacionamento.

Ru

Rua Francisco Metrass

INTERVENÇÕES
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Melhor acessibilidade
para veículos
de emergência

A

Mais árvores

Plano de arborização contemplando
a plantação de 40 novas árvores em
áreas consolidadas da Freguesia – contribuindo para a fixação de poeiras,
redução das ilhas de calor, captura de
carbono e redução dos níveis de ruído.

Intervenções de melhoria das condições de acessibilidade a viaturas de
emergência, segundo indicação do Regimento de Sapadores Bombeiros de
Lisboa, criando eixos prioritários de
acesso e bolsas de combate a incêndios.

B

Jardim Vertical

Incorporação de projeto piloto de jardim vertical (parede verde), em espaço
público, com vista à captação de carbono, fixação de poeiras e melhoria da
qualidade do ar. Situado no muro do
edifico do Pólo de Santa Isabel da Junta
de Freguesia de Campo de Ourique na
Rua de São Joaquim.

Rua de Campo de Ourique
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C
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ua Correia Teles

Instalação de painéis solares fotovoltaicos na Piscina de Campo de Ourique
– em regime de autoconsumo – aumentando a autonomia energética e
reduzindo pegada carbónica.
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Rua Ferreira Borges

Rua 4 de Infantaria
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Novas carreiras
de autocarro

Arranque de duas novas linhas de bairro da Carris com vista a ligar a Rua dos
Sete Moinhos, Rua do Arco Carvalhão
e Quinta do Loureiro ao centro da Freguesia, assegurando também ligação à
estação de metro do Largo do Rato.

D

Jardim da Igreja de Sto.
Condestável mais acessível

Intervenção no Jardim do Adro da Igreja de Santo Condestável, homenageando, no ano da sua morte, o autor original do projeto, o Arq. Gonçalo Ribeiro
Telles, abrindo os relvados ao uso público, juntamente com a passagem da
nova ciclovia ao longo do perímetro do
Jardim (Ruas Azedo Gneco e Saraiva de
Carvalho), aumentando as áreas de lazer e repouso.

Campo de Ourique
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Clube Nacional
de Natação

O

Clube Nacional de Natação (CNN), fundado em 1919
e instalado na Rua de São Bento desde 1941, é uma
das instituições desportivas mais emblemáticas da
Freguesia de Campo de Ourique.

Alexandra
Aires
54 anos
Assistente Técnica
Tem 54 anos e há quatro anos que é assistente técnica na Junta de Freguesia de Campo de Ourique. «Nasci
em Campo de Ourique, sempre vivi aqui e tanto o meu
pai como a minha mãe trabalharam na antiga Junta de
Freguesia de Santa Isabel, que hoje faz parte de Campo de Ourique. Quando surgiu a oportunidade de vir
trabalhar para a Junta nem pensei duas vezes», conta.
Alexandra Aires trata, sobretudo, de assuntos relacionados com a contabilidade. As tarefas do seu dia-a-dia
são de grande exigência e responsabilidade, não diminuindo no entanto o apreço e satisfação que este lhe
traz: «Às vezes, penso que, com o meu trabalho, acabo
por contribuir, nem que seja só um bocadinho, para
melhorar a vida de todos quantos moram e trabalham
em Campo de Ourique e isso é muito gratificante. Acho
mesmo que é a principal razão de gostar tanto do que
faço e de trabalhar na Junta de Freguesia». [ • ]
8
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PERFIL DA FREGUESIA

Embora a sua história comece como clube dedicado ao ensino
e à prática da natação, tem desde a sua génese também uma
grande ênfase no basquetebol, tendo esta modalidade uma
enorme importância no CNN: «sobretudo, a nível da formação, com a captação de muitas centenas de crianças e jovens
para esta modalidade», sublinha Carlos Ferreira, presidente do
clube. Neste momento, o CNN tem cerca de 130 atletas nas
suas equipas de basquete que, a par da natação, é uma das
modalidades principais da instituição. Mas também o padel e
o fitness têm lugar no CNN, com uma oferta variada.

DESPORTO
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Atento às necessidades da comunidade, desde a
sua criação, também em tempos de pandemia o
CNN foi uma das primeiras coletividades que, generosamente, colocou as suas instalações ao serviço de quem mais precisa de ajuda. De março até
ao final de setembro, o pavilhão do CNN foi a casa
de 45 sem-abrigo da cidade de Lisboa, que ali tiveram oportunidade de dormir, comer e fazer a sua
higiene pessoal. «O CNN ofereceu as instalações,
a água e a eletricidade e a Câmara Municipal tratou de toda a logística restante, incluindo o policiamento e acompanhamento, 24 horas por dia»,
acrescenta Carlos Ferreira, que faz um balanço
muito positivo da iniciativa. [ • ]

Garantir conforto
e segurança aos
utentes da USF
Santo Condestável
As contingências impostas pela pandemia
vieram limitar a lotação da sala de espera da
Unidade de Saúde Familiar de Santo Condestável, eventualmente forçando alguns dos seus
utentes a aguardar fora do edifício. Esta situação, agravada pela mudança de estação, levantou de imediato a preocupação da Junta de
Freguesia de Campo de Ourique, que articulou
com a direção da USF e a Junta de Freguesia
da Estrela (território onde se situa a USF Santo
Condestável), a instalação de uma tenda junto da entrada daquela unidade de saúde, para
que os utentes possam abrigar-se da chuva e
do frio. [ • ]
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Livraria Ler
Uma Loja com História

Fotos: CML | Lojas com História | Luís Aniceto | Miguel Saavedra

na Baixa, mas acabou por regressar
à Lello. E em 1963 foi abrir o Centro
do Livro Brasileiro, na Rua Rodrigues
Sampaio, até que, em fevereiro de
1970 funda a emblemática livraria
Ler, em Campo de Ourique.
«Os meus pais viviam em Campo de
Ourique e o meu pai dizia sempre
que o bairro era o Quartier Latin de
Lisboa. Quando decidiu abrir uma
livraria, quis logo que fosse aqui e
lembro-me que andou mais de um
ano à procura do local, até ter surgido esta loja, onde ainda hoje estamos», recorda o filho, Luís.

N

o ano em que está a celebrar 50 anos, a Livraria Ler foi
distinguida com a designação de Loja com História.

Em fevereiro de 1970, Luís Alves Dias
inaugurava a Livraria Ler, no nº 24 da
Rua Almeida e Sousa, mesmo na esquina com o Jardim da Parada. Cinquenta
anos depois, a livraria ainda existe e é
agora dos seus filhos, Luís e Maria da
Assunção.
Luís Alves Dias foi um grande leitor,
desde criança. Nasceu na Galiza, Espanha, em fevereiro de 1932, de pai português e mãe galega, mas foi registado no Consulado Português e, por isso,
teve sempre nacionalidade portuguesa. Com o início da Guerra Civil Espanhola, a família muda-se para Lisboa
e os pais inscrevem-no no Instituto
Espanhol, nessa altura situado no Marquês de Pombal. Foi lá que estudou
até ao 2º ano, mas a transição para
um liceu português foi complicada,
não conseguindo obter equivalência,
e consequentemente forçado a repetir
a 3ª e a 4ª classe (atuais 3º e 4º anos).
Vem complicar o facto de, então, Luís
Alves Dias ter já completado 13 anos
e só lhe ser permitido estudar à noite.
Com os dias livres, ganha o hábito de
os passar na Livraria Aillaud&Lello, na
Rua do Carmo, entretendo-se lendo
revistas brasileiras do Super-Homem e
do Homem Borracha. É assim que um
dia o gerente, Artur Grana, o interpela
perguntando-lhe se não estudava. Luís
Alves Dias disse que sim, mas à noite,

ao que lhe Grana ofereceu emprego na Lello. Foi aí que passou os 15
anos seguintes, enquanto continuava a estudar, sempre no horário
noturno.
Na Lello, teve contacto com muitos escritores, como Manuel Campos Pereira, Soeiro Pereira Gomes,
Miguel Torga, Alves Redol, pintores,
artistas de cinema e teatro, António Silva e João Villaret, juntando-se regularmente nesta histórica
livraria uma tertúlia de grandes vultos culturais da época.
Em 1959 chegou a trabalhar para a
Livraria Diário de Notícias, também

Desde o dia em que abriu as portas ao público, a Livraria Ler foi um
ponto de encontro de intelectuais e
de resistência à ditadura. Vendia os
livros que o regime permitia e também os que eram proibidos, como os
que eram editados pela Nova Realidade, de Tomar, e muitos outros que
recebia do Brasil. E o próprio Luís Alves Dias editou algumas obras que
a Censura tinha proibido. Para esses
livros, havia um esconderijo especial.
Mas nem por isso o dono da Ler conseguiu evitar complicações com a
PIDE, que aparecia muitas vezes na
livraria.
Luís Alves Dias morreu em 2015, aos
83 anos. Hoje, a Livraria Ler é propriedade dos dois filhos, que decidiram manter vivo o legado do pai. No
passado mês de outubro, a Câmara
Municipal de Lisboa classificou a Livraria Ler como uma das Lojas com
História da cidade de Lisboa. [ • ]

Campo de Ourique
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Próxima paragem:

Campo
de Ourique
A

chegada do Metro a Campo de Ourique
está confirmada. O prolongamento da Linha
Vermelha será finalmente uma realidade para
a população da Freguesia, com vários pontos de
acesso.

A expansão da Linha Vermelha do Metro de Lisboa é
um dos projetos incluídos pelo Governo no Plano de
Recuperação e Resiliência – Recuperar Portugal 20212026 apresentado à União Europeia.
Assim, a linha que agora liga o Aeroporto Humberto
Delgado a São Sebastião será prolongada até Alcântara, contemplando quatro novas estações, duas das
quais situadas na Freguesia de Campo de Ourique:
uma nas Amoreiras e a outra no centro do Bairro, estando o seu traçado definitivo em estudo final.
Também o prolongamento da Linha Amarela do Largo do Rato até ao Cais do Sodré arranca já em 2021,
com nova estação no Largo da Estrela, nas imediações
da Freguesia. Com esta, com a estação já existente no
Largo do Rato, e com a nova paragem prevista para
a Avenida Infante Santo, também
incluída na extensão da Linha Vermelha, Campo de Ourique passará a
ter ligação rápida e cómoda a toda
a cidade de Lisboa, a partir de diversos pontos dentro da Freguesia bem
como nas imediações desta. [ • ]

TRANSPORTES

Foto: Arquivo de audiovisuais do Metropolitano de Lisboa, E.P.E

Apoio ao Comércio Local
Consciente do impacto no setor da restauração das medidas restritivas a que a presente crise de saúde pública tem
obrigado, a Junta de Freguesia de Campo de Ourique disponibilizou, aos estabelecimentos aderentes da Freguesia,
um serviço de entregas sem custos na totalidade do seu
território durante os fins de semana alargados de 28 de
novembro a 1 de dezembro e de 5 a 8 de dezembro. No segundo fim de semana acrescentou-se também a este serviço a valência de entregas de medicamentos de farmácia.
Esta medida soma-se a outras que têm vindo a ser planeadas e desenvolvidas, na sequência de reuniões promovidas
pela Junta de Freguesia com comerciantes da restauração
e retalho, bem como do setor cultural e coletividades desportivas, no sentido de mitigar o impacto económico da
pandemia no tecido empresarial da Freguesia. [ • ]

Balcão Digital

A

partir do início de 2021, o acesso aos serviços da Junta de
Freguesia de Campo de Ourique estará ainda mais fácil.

Campo
de
Ourique
Digital

10 | Campo de Ourique

Atenta às necessidades dos moradores e fiel ao seu compromisso no caminho de uma maior acessibilidade digital, a Junta de Freguesia de Campo
de Ourique dotou o novo site de um balcão digital, possibilitando aos
cidadãos o acesso a um enorme leque de serviços sem necessidade de
deslocação aos balcões físicos de atendimento. Mediante um simples
registo, poderá desfrutar no site da Junta de Freguesia de acesso a várias ferramentas como, por exemplo: pedidos de atestados de residência;
agendamento de atendimentos com o Presidente da Junta de Freguesia ou Vogais do Executivo; marcação de atendimentos no Gabinete de
Apoio Jurídico; inscrições na Universidade Sénior, CAF, Programa Intervir
e atividades diversas da Junta de Freguesia; sugestões e reclamações;
marcações para apoio ao preenchimento da declaração de IRS (dentro do
prazo legal de entrega); e ainda a entrega de formulários de Licenciamento Zero.
As possibilidades de utilização do Balcão Digital são muitas, mas sempre
focadas na utilidade que podem trazer aos fregueses de Campo de Ourique que, através da Internet, poderão aceder a documentos que, de outra
forma, apenas estariam acessíveis fisicamente ou com um pedido prévio.
Com o Balcão Digital qualquer um poderá aceder a documentos no seu
computador ou telemóvel, esteja em casa, na sua empresa, na sua loja ou
num banco de jardim. [ • ]
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EDITORIAL

permitir um processo de gestão mais coletivo
de forma a, como o nome indica, estarmos mais
próximos de todos os fregueses.

Pedro Costa

Presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique

Mais proximidade,
melhor resposta

A

reforma administrativa, concretizada em 2013,
dotou as juntas de freguesia de meios que
nunca tinham tido. Por um lado, dotou as
freguesias de competências municipais que executam
com maior eficácia, por outro, dotou-as de meios
humanos com capacidade de pensar soluções de
fundo de transformação dos territórios e de resposta
às suas populações.
Passados vários anos, são visíveis as melhorias, tanto na higiene urbana, como no espaço público ou na ação social e
na educação. Estas melhorias, resultam, por um lado, no aumento do investimento realizado e no efetivo trabalho de
fiscalização de meios, mas também numa dinâmica de inovação que esta proximidade permite. Esta dinâmica, mais do
que uma dinâmica política é uma dinâmica comunitária, com
a participação de todos, a hipótese de ouvir e debater com
todos soluções de fundo e do trabalho do dia-a-dia, que são
uma chave para o sucesso desta reforma.
Acreditamos que um debate alargado, sobre todos os assuntos, resulta em melhores soluções. Foi esta convicção que
nos levou a criar o pelouro da Proximidade, reforçando a missão do Executivo desta freguesia ao criar e melhorar canais
de comunicação, aumentar o número de debates e, assim,
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Lançámos, em novembro deste ano, a primeira
edição do Orçamento Participativo de Campo de
Ourique, com vista a complementar o bem-sucedido Orçamento Participativo de Lisboa (que
logo na sua primeira edição permitiu a Campo
de Ourique recuperar o “seu” cinema Europa),
que será uma ferramenta de gestão orçamental,
permitindo aos moradores escolherem projetos
que devem ser executados pela Junta de Freguesia, mas muito mais do que isso. No início do
mandato era nossa intenção que o orçamento
participativo contasse com uma série de reuniões descentralizadas, as circunstâncias obrigaram-nos a substituí-las por soluções digitais.
Nestas sessões foram apresentadas propostas
pequenas, grandes reflexões sobre o futuro e
simples dúvidas acerca da atividade da Junta.
Foram, principalmente, sessões onde ficou clara
a importância destas ferramentas como forma
de melhorar o nosso trabalho.
Nestes tempos difíceis, onde os atos de cada um
garantem a segurança de todos, assistimos a um
cenário de enorme volatilidade, muitas mudanças, novos problemas e desafios, que impõem a
este Executivo o dever de reforçar a sua capacidade de auscultar e adaptar soluções. Este é o
nosso compromisso, uma gestão próxima e disponível para adaptar respostas e soluções, contando com a força de uma comunidade que já
deu provas de uma solidariedade e participação
ímpares. [ • ]
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