
		
Registo de Reunião 

Reunião plenária dos grupos de trabalho da comissão social da Freguesia de Santa Clara 
 
Data: 08/11/2019   
Horário das 14h30 às 17h00  
Local: Junta de Freguesia de Santa Clara  
 
Organização Elementos 

 
Comissão Social da Freguesia de Santa Clara  

 
Grupos: Escolaridade / Urbanismo - Território / 
Saúde / Emergência Social - Emigração  
 
 
 

 
Culturface -representada por Paulo Monteiro 

 
 
 

 
Ordem de trabalhos 
 

1. Aprovação da Ata anterior; 
2.  Votação de novos parceiros  
3.  Apresentação do trabalho desenvolvido, desde o último plenário, pelos Grupos de 

Trabalho da CSF de Santa Clara: Emergência Social, Escolaridade, “Viver Santa Clara” e 
Migração; 

4. Assuntos Diversos; 
5. Marcação das próximas reuniões.     

 

Questão Conclusão 

1. Aprovação da Ata anterior 

 

• Aprovada por unanimidade 

 
2. Votação de novos parceiros 
 

 
• Não houve apresentação de novos 

parceiros 
 

 
3. a) Apresentação do trabalho 
desenvolvido, desde o último plenário, pelo 
Grupo de Trabalho Escolaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
• Apresentação das actividades do 

grupo e do plano anual para a 
formação de auxiliares. 

• Plano de visitas dos professores ao 
território. 

• Plano para celebração do dia 
Mundial da Criança 

• Acção “Fazer Acontecer” para 
requalificação dos recreios. 
 
 
 
 
 
 



 
3. b) Apresentação do trabalho 
desenvolvido, desde o último plenário, pelo 
Grupo de Trabalho Viver Santa Clara 
/Urbanismo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Requalificação da praça junto á sede 

da Junta de Freguesia. 
• Acessibilidades melhoradas até ao 1 

trimestre de 2020. 
•  Inicio das carreiras 40A e 40B com 

mini bus de 30 em 30 quem 
melhorou a mobilidade dos 
residentes. 

• Regularização dos espaços de 
estacionamento 

• Augies Quinta da Mourisca (15 
milhões de Euros). 

 
 

 
3. c) Apresentação do trabalho 
desenvolvido, desde o último plenário, pelo 
Grupo de Trabalho Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Foi anunciado a instalação de um 

novo centro de saúde junto ao polo 
desportivo, Montinho de S. Gonçalo. 

• No âmbito da 2º fase “uma Praça 
para cada Bairro” o Jardim 
Romântico de Santa Clara foi 
requalificado (problema do centro 
automático de rega só abrange 50 % 
do espaço. 
 

•  Projecto do Quartel dos Bombeiros 
estará concluído até 31 de 
Dezembro de 2020. 

• Rede dos bombeiros integra equipas 
multidisciplinares de emergência e 
apoio domiciliário e conta com 
elementos de 16 diferentes 
nacionalidades nos seus efectivos. 
 

 
3. d) Apresentação do trabalho 
desenvolvido, desde o último plenário, pelo 
Grupo de Trabalho 
  

 
• Continuação do levantamento das 

necessidades prementes do 
território e planeamento do 
inquérito que deverá ser feito nas 
instituições escolares 
 

 
5. Marcação das próximas reuniões 

 
 

 
• Reunião plenária dos grupos de 

trabalho – Dezembro 2019 em dia a 
marcar. 

• Grupo Emergência Social, Emigração 
2 de Dezembro 2019 14:30 na Junta 
de Freguesia 

 
 
 
Lisboa 11 de Novembro de 2019 
 
Paulo Monteiro 


