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NOTA DE
ENQUADRAMENTO

Este projeto tem por objetivo a localização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
pela Junta de Freguesia da Misericórdia e a elaboração de metas que influenciem o desenho
e a implementação de políticas, projetos e atividades para se concretizar os objetivos globais
da Agenda 2030.

Diante  da necessidade de se pensar globalmente e atento aos movimentos e tendências
locais e globais, a Junta de Freguesia da Misericórdia, em uma ação pioneira, estabelece
metas e busca a implementação dos ODS para além de um diagnóstico sustentável das suas
atividades.  

Após a descentralização em 2013, a Junta passou por um processo de adaptação frente as
suas novas funções adquiridas. Até o ano de 2015 as atividades e responsabilidades ainda
estavam a ser definidas. Passados 4 anos, desde 2015, a Junta percebeu a necessidade de se
repensar o seu desenvolvimento em virtude das mudanças econômicas, sociais e
demográficas que estão em curso. A 10 anos do fim do período definido para a concretização
da Agenda 2030, é preciso agir para alcançar as metas estabelecidas. 

As perspectivas da Agenda 2030 proporcionam uma abordagem universal e possibilitam as
ações das autarquias. Tendo em vista a proximidade da Junta de Freguesia com os seus
fregueses, esta iniciativa, para além de atender aos anseios da sociedade, demostra a
preocupação com as questões de sustentabilidade, o cuidado com o planeta no nível
autárquico e a preocupação com as próximas gerações.

O presente projeto de implementação dos ODS ainda deve ser apresentado aos
colaboradores e à Assembleia de Freguesia para que sejam então colocadas em prática as
ações para se atingir as metas propostas para a Junta de Freguesia da Misericórdia. Não
existe ordenamento jurídico que obrigue a execução do projeto, mas existe sim uma
preocupação com a Freguesia, o planeta e com os recursos públicos.
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NOTA DE
ABERTURA

Os governos locais foram convocados a participar e a

transformar a agenda global dos ODS em uma realidade

local. A alternativa é conjugar outros níveis

governamentais e demais atores da sociedade,

juntamente com a Academia para ajudar a transformar

a nossa atual realidade social, económica, ambiental e

política. 

A Junta de Freguesia da Misericórdia compartilha as

preocupações suscitadas pela Agenda 2030 e se dispõe

a alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Para isto, conta com o apoio da Sociedade Civil e das

instituições parceiras. 

Este projeto de elaboração de metas para a JFM é uma

oportunidade para que possamos repensar o

desenvolvimento local, compreender as novas

dinâmicas e buscar juntos alternativas para os desafios

dos próximos anos. A Freguesia tem atravessado um

momento de importantes mudanças em sua

configuração social e, portanto, a sua atuação se torna

necessária.

Decorridos 4 anos desde a aprovação dos ODS, muitos

avanços e boas ideias ja foram discutidas e

implementadas em outros sítios. Agora é a hora da JFM

se inserir nesta agenda global na busca por uma

freguesia mais sustentável em todos os sentidos que

este termo carrega, sem deixar ninguém para trás.

Carla Madeira

Presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia
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INTRODUÇÃO

“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável são a nossa visão comum para a
Humanidade e um contrato social entre os
líderes mundiais e os povos”

Ex-Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon.

Com o compromisso de “não deixar
ninguém para trás” a Agenda 2030,

adotada pelos líderes mundiais, estipulou
17 objetivos do desenvolvimento
sustentável, entre os quais a erradicação
da pobreza, a redução das desigualdades e
o combate às alterações climáticas. A
Agenda 2030 é uma oportunidade de ação
coordenada entre as partes para reduzir os
impactos e desajustes da vida moderna.

Para se alcançar esta transformação, serão
necessários a cooperação e o compromisso
das partes envolvidas: governos (nacionais
e locais), organizações, empresas e a
sociedade civil organizada. Neste sentido, a
Junta de Freguesia da Misericórdia,

enquanto autarquia, se adianta e  procura
através das ferramentas e estruturas
existentes, porta a porta, reorientar as
suas ações através da localização dos ODS
e de um diagnóstico das suas atividades,

para então buscar os meios e os recursos
para se atingir os objetivos: construir uma
Freguesia mais sustentável para aqueles
que aqui vivem e cuidar do nosso planeta
para que tenhamos sempre noites limpas.

Os ODS inserem-se em um contexto de
medidas e alternativas para a conquista da
sustentabilidade e do zero desperdício. Os
ODS funcionam, portanto, como um guião
que busca trazer todos para uma mesma
direção.

A sustentabilidade esta muito
relacionada ao bem-estar especialmente
quando se fala em equilíbrio entre
gerações que implica em planeamento
de longo prazo. Portanto, é preciso
pensar nas gerações futuras e estar
consciente de que as ações do presente
terão grandes impactos no futuro de
uma Junta verde e sustentável.

Diante desta responsabilidade a Junta de
Freguesia busca dar um passo a frente e
pensar no futuro das próximas gerações
a viver@misericórdia [1].

A Junta de Freguesia da Misericórdia
demostra um compromisso com as
ideias criativas, inovação, movimentos
sociais e iniciativas que visem o bem-

estar e a inclusão. Sempre aberta a novas
parcerias, convênios e protocolos que
contribuam para um desenvolvimento
local mais sustentável e participativo. A
Junta de Freguesia tem como parceiros e
colaboradores a sociedade civil e as
organizações não governamentais, na
busca por estes objetivos de
desenvolvimento.
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METODOLOGIA

Este projeto de proposta de metas alinhado aos ODS e a Agenda 2030 é uma colaboração
entre o DSLab do CEsA - ISEG e a Junta de Freguesia da Misericórdia. Foi desenvolvido
através de um processo participativo, em que foram entrevistados 25 colaboradores dos
10 pelouros da JFM no período de 6 meses. O processo contou com 5 etapas:  entender os
ODS, definir prioridades, estabelecer metas, integrar os ODS  e comunicar/ relatórios. 

Foram apresentados os ODS aos colaboradores que foram questionados sobre de que
forma os 17 objetivos e as 169 metas poderiam ser implementados na freguesia. Através
deste processo, foram identificadas as prioridades e então procedeu-se para a adaptação
à realidade local. Foram pensadas  90 metas para a JFM inseridas nos 17 objetivos. Com o
apoio de bibliografia auxiliar, dados recentes da CML e também da Santa Casa de
Misericórdia de Lisboa, que disponibilizou estudos sociais sobre a realidade da freguesia,

complementados com os dados da JFM, obteve-se dados mais atuais, tendo em vista que
o último censo realizado em Portugal foi em 2011.

A construção destas metas, portanto, é um processo colaborativo e participativo. Fornece
para além das metas um detalhado mapa de ações, projetos e políticas adotadas pelas
JFM desde 2013, altura em que ocorreu a reorganização das freguesias em Portugal. 



COMO SE ENTENDE O
DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Em setembro de 2015 quando os líderes mundiais se comprometeram com a Agenda
2030, a  JFM completava dois anos da primeira eleição de sua Presidente. As regiões, as
cidades e as autarquias passaram a fazer parte destas ações e discussões, e foram inseridas
no centro do debate para a promoção, fomento e suporte de ações locais na
implementação dos ODS, tendo em vista a abordagem mais universal e inclusiva da
Agenda 2030. 

Em 2013, definida a nova configuração das freguesias do conselho de Lisboa, criou-se a a
Freguesia da Misericórdia após a união de outras 4 freguesias: Mercês, Santa Catarina,

Encarnação e São Paulo. Para além da alteração dos limites territoriais, essa nova
reorganização trouxe também novas competências e atribuições para as autarquias, para
além de novos desafios. O resultado foi a descentralização de atribuições da Câmara
Municipal de Lisboa (CML) e a ampliação da atuação das autarquias no nível local.

Esta reforma do modelo de distribuição das autarquias teve como objetivo: a melhoria da
distribuição dos recursos humanos, financeiros e freguesias mais equilibradas e coerentes
[2] em termos territoriais e em número de eleitores. Anteriormente, existiam um total de 53
freguesias, com características demográficas muito distintas. Esta nova organização,

proporcionou a redução para 24 freguesias com características mais homogéneas dentro
dos parâmetros estabelecidos pela Câmara Municipal de Lisboa [3].

A primeira eleição para a autarquia ocorreu no mês de outubro de 2013, momento em que
de fato começam a ser implementadas as mudanças e a construir as estratégias locais das
autarquias. A JFM viveu a sua primeira gestão frente a uma nova dinâmica urbana, no que
se refere a administração pública, a sociedade civil e as atividades económicas. Os dados
referentes à Freguesia são de 2011 altura em que se efetuou o último censo do INE. O
próximo censo com um diagnóstico mais real será apresentado em 2021.
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O QUE PODE OU NÃO
FAZER UMA JUNTA DE
FREGUESIA ?

A compreensão da dimensão territorial contribui para o entendimento das especificidades e
das atribuições de cada uma das autoridades: municipal e autárquica. Os municípios são
geridos por um órgão executivo, a Câmara Municipal e um órgão deliberativo, a Assembleia
Municipal. As freguesias por sua vez formam a menor divisão administrativa do país e são
subdivisões dos concelhos. São geridas pelas Juntas de Freguesia, órgão executivo eleito pelos
membros das assembleias de freguesia [4].

De acordo com o artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa “as autarquias locais são
pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de
interesses próprios das populações respetivas.” A junta de freguesia é o órgão executivo colegial
da freguesia, sendo eleito o presidente democraticamente, por sufrágio universal direto e os
demais membros do executivo (vogais) eleitos na primeira assembleia de freguesia. A
Assembleia da Freguesia [5] por sua vez é um órgão deliberativo da freguesia eleito também
pelos cidadãos recenseados na área geográfica.

No modelo de governação antigo, anterior a 2013, as juntas de freguesia desempenhavam um
papel de apoio à Câmara Municipal nas atividades culturais, desportivas e habitacionais. Cabia
ainda as JF no âmbito dos seus equipamentos, fontes e balneários integrados ao seu património
apenas a limpeza e a manutenção. Ademais, era de responsabilidade da JF executar e velar pelo
cumprimento das deliberações da assembleia de freguesia ou do plenário dos cidadãos
eleitores, gerir os serviços da freguesia e os recursos humanos ao serviço da freguesia, executar
as opções do plano e o orçamento entre outras funções que estão listadas na lei n.º 169/99, de 18
de setembro, artigo 34. 

A partir de 2013, a realidade dos municípios e das freguesias foi alterada com a promulgação da
Lei n. 11-A/2013 de 28 de janeiro que aprova a “Reorganização Administrativa do Território das
Freguesias”, fundamentada no “Documento Verde da Reforma da Administração Local” (2011) e
na Lei n.º 22/2012, que “Aprova o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial
Autárquica” [6]. 

Ainda segundo os critérios estabelecidos pelo Livro Verde para a organização do território, levou-

se em consideração a diversidade local para unificar algumas freguesias as outras, de forma a
salvaguardar as especificidades locais. Obedece a uma estratégia de modernização  e de
adaptação do modelo de governo da cidade, respeitando os princípios da universalidade e da
equidade. Quando se fala da JFM, trata-se da união de 4 freguesias, com diversos pontos
turísticos, um grande número de pessoas circulantes, aproximadamente 250.000/dia e uma
população estimada em 11.000 habitantes [7]. 

 

ATRIBUIÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA : ANTES E DEPOIS DE 2013
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Manutenção e limpeza de espaço público [9];

Gestão e manutenção de equipamentos;

Licenciamento de proximidade;

Habitação e intervenção comunitária;

Ação Social

Economia Local, Empreendedorismo e Turismo;

Mobilidade e Transporte;

Segurança e Proteção Civil;

Educação

Desporto

Urbanismo e Reabilitação Urbana;

Cultura

Higiene Urbana

Espaços Verdes e Espaços Públicos

A Freguesia da Misericórdia, apresenta muitas peculiaridades, pois condensa em uma pequena

parcela do território uma das mais diversas e maiores densidades populacionais. É uma área

central, onde coexistem vários bairros históricos, com amplo potencial cultural, social e

económico. Inclui de fato as duas zonas de maior atividade noturna, o Bairro Alto que desde os

anos 80 é a zona mais conhecida da noite lisboeta com inúmeros bares, restaurantes e casas de

fado e o Cais do Sodré - uma homenagem a Vicente Sodré - apresenta uma cultura urbana mais

atual, junto ao rio com uma rica vida noturna também [8]. Ademais, a freguesia apresenta um

grande dinamismo em termos urbanísticos, de investimentos da CML, novos prédios e novos

moradores.

A descentralização administrativa foi uma das formas de se alcançar um desenvolvimento mais

equilibrado. A descentralização de atribuições, pela qual as autarquias do território nacional

experimentaram, em especial as do Concelho de Lisboa,  favoreceu em larga medida a atuação

mais eficiente na implementação de políticas públicas. A Junta adquiriu atribuições, antes de

responsabilidade da CML, que lidam com o dia a dia da Freguesia.  Facilitou-se, assim, a

interlocução com a população e a rápida ação na busca por soluções para os desafios da

administração pública, em 4 novas áreas temáticas: 

Em termos de organização da administração autárquica, as subdivisões administrativas

apresentam outra denominação e aglomeram algumas responsabilidades que estão inseridas

em diferentes temáticas propostas pela CML, tendo a JFM adotado a seguinte organização da

suas áreas de intervenção:

     

Estas atribuições ampliaram a autonomia da JFM, favorecendo as ações e a promoção de

atividades. Algumas destas atribuições apresentam um peso maior na administração da Junta,

no sentido em que consomem mais recursos humanos e financeiros.
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FONTES DE RECEITA DA JUNTA DE FREGUESIA

As receitas das Juntas de freguesia são provenientes de quatro tipos: receitas de
transferências, as receitas tributárias, as receitas patrimoniais e as receitas creditícias. 

As receitas de transferências são aquelas provenientes de outras entidades, como as
transferências municipais por delegação de competências e o Fundo de
Financiamento das Freguesias (FFF), sendo este último o mais importante, pois é o
responsável pelos fundos mínimos ao funcionamento da junta. [9a]

O Fundo de Financiamento das Freguesias corresponde a uma subvenção geral para
as freguesias consagrada no artigo 36. da Lei n. 73/2013, de 3 de setembro, equivalente
a 2% da média aritmética simples da receita proveniente do imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares (IRS), do imposto sobre o rendimento das pessoas
coletivas (IRC) e do imposto sobre o valor acrescentado (IVA). [9b]

A distribuição pelas freguesias do FFF é determinada de acordo com um conjunto de
critérios que integram a tipologia de área urbana, a densidade populacional, o
número de habitantes e a área da freguesia, nos termos do regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais (Lei n. 73/2013, de 3 de Setembro).

As receitas tributárias são provenientes do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) em
sua integralidade e também 1% do IMI urbano. Ainda existem as taxas de serviços
prestados, como a emissão de licenças, registo de animais e os licenciamentos. 

As receitas patrimoniais advêm  da gestão do seu património, rendimento de imóveis
ou bens próprios ou dados em concessão ou cedidos a privados. E por fim, as receitas
provenientes de empréstimos ou abertura de crédito, desde que não ultrapassem 10%

do valor do FFF e que sejam totalmente quitados até o final do exercício económico
em que foram contratados. 

Consoante a reforma, que deu mais competências as Juntas, foram transferidos mais
recursos humanos e financeiros, em especial para as juntas do Conselho de Lisboa,

para que se cumpra as responsabilidades transferidas, proveniente do Orçamento do
Estado. 

Com a conquista de uma maior autonomia para atuar no nível local, a JFM também
ganhou uma grande responsabilidade em termos de responsabilidade social e
ambiental. Portanto, torna-se impreterível que a Junta tenha planeamentos futuros no
seu orçamento de forma a contribuir com o alcance das metas para se consolidar um
espaço mais agradável, sustentável e equilibrado. Sendo assim, os ODS compõem
uma estimulante ferramenta para se repensar as ações, atividades, projetos e
programas de sua responsabilidade.
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O QUE SÃO OS ODS?

A velocidade das mudanças a nível global
e local tem nos forçado a repensar as
nossas ações, ideias e hábitos. Neste
sentido, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) elaborados durante a
cúpula das Nações Unidas em 2015,

correspondem a um apelo universal para
acabar ou reduzir os principais
problemas do mundo, em particular a
pobreza e a degradação ambiental. Os
ODS são um dos mais ambiciosos e
universais acordos de todos os tempos já
estabelecidos.

Percebido como uma evolução dos
Objetivos do Desenvolvimento do
Milénio, os ODS são o resultado de um
intenso e longo processo de discussão e
deliberações entre as partes envolvidas,

entre elas as nações, a sociedade civil e as
organizações internacionais sobre a
necessidade de tomar atitudes e a
implementar ações transformadoras que
equilibrem o crescimento económico, o
desenvolvimento social e a proteção do
meio ambiente.

O estabelecimento dos 17 objetivos do
desenvolvimento e as 169 metas fazem
parte do esforço de se implementar a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. Esta Agenda constitui-se por
temas que podem ser divididos em
quatro dimensões principais: social,
económica, ambiental e institucional.

A Agenda 2030 é uma agenda política
universal, mas também uma ferramenta
orientadora a todas as partes na busca
por objetivos integrados que juntos
podem fortalecer as comunidades locais
juntamente com os seus valores de
transparência, inclusão e
comprometimento.
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AS AUTARQUIAS COMO
MOTOR DA MUDANÇA:
LOCALIZAÇÃO DOS ODS

As autarquias desempenham um papel
fundamental na consecução dos ODS,

enfatizado na Agenda 2030. O trabalho
das autarquias pretende renovar e planear
o desenvolvimento das freguesias, a fim de
promover a coesão e a segurança da
comunidade e estimular a inovação, o
emprego e a proteção do meio ambiente.

A autarquia é o órgão da administração
pública mais próximo das pessoas. Estão
em melhor posição para ajudar as
comunidades locais a alcançarem os ODS
através da implementação de políticas
públicas que visem um desenvolvimento
mais sustentável.

A Localização dos ODS é um processo
que leva em consideração o contexto local
no cumprimento da Agenda 2030, através
da definição dos objetivos e metas a
serem atingidos para então se monitorizar
estas ações e criar assim uma base de
dados para a JFM.

A Localização dos ODS para as autarquias
é, portanto, um passo importante na
adaptação das metas globais ao contexto
da JFM. Embora os governos locais
estejam bem posicionados para
implementar a agenda global a nível local,
geralmente isto acontece sob condições
de recursos, capacidade, autonomia e
poder de decisão limitados. 

Desta forma, para promover cidades e
comunidades humanas sustentáveis, é
necessário que os governos nacionais
estabeleçam condições adequadas para
que as cidades e as autarquias conduzam
as suas ações em direção aos ODS [10].

Sendo esta, uma ação de longo prazo, o
que pode ser feito a nível local é repensar
e adaptar algumas ações, utilizar a
criatividade e fortalecer a participação da
sociedade.

 O envolvimento dos níveis subnacionais
requer um forte diálogo com as partes e
estratégias coerentes com a realidade. 

A atuação das Juntas como motor da
mudança é primordial, pois valoriza-se o
papel das comunidades e governos
locais. A implementação dos ODS a nível
local é uma alternativa que não somente
pretende atingir os objetivos da Agenda
2030, como pretende monitorar os
avanços e redimensionar as políticas
públicas. Enquanto última instância de
poder, a proximidade com o cidadão é o
que favorece o melhor entendimento
das necessidades locais e também a
atuação mais eficiente, apesar do limite
existente em termos de recursos e
autonomia. Mesmo assim, dentro das
suas atribuições, é possível refletir sobre
alternativas de implementação dos ODS.
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A construção dos ODS também se configura como uma
ferramenta de identificação das prioridades e necessidades de
cada território, assim como ajuda a estabelecer objetivos de
longo prazo. Ademais, os ODS são uma alternativa global para
se reduzir os impactos da produção e do consumo e ao mesmo
tempo consciencializar as pessoas para a necessidade de se
repensar sobre os seus hábitos, uma vez que o crescimento
populacional, o consumo excessivo e a urbanização têm, juntos,

acentuado alguns dos maiores desafios ao desenvolvimento.

A implementação dos ODS pela JFM passa por cinco passos
fundamentais: 

1 -ENTENDER OS ODS
É preciso que todos os colaboradores da Junta e membros da
Assembleia estejam familiarizados com os ODS;

2 - DEFINIR AS PRIORIDADES
Em prol do bom desempenho da Junta no alcance dos
objetivos é preciso que se defina as prioridades com base em
seus maiores desafios e necessidades para o futuro;

3 - ESTABELECER METAS
O estabelecimento das metas é fundamental para que se
acompanhe o que está a ser implementado e também para se
perceber as mudanças que estão a ocorrer. As metas funcionam
como um guião para que não se perca o caminho rumo aos
objetivos pretendidos;

4 - INTEGRAÇÃO 

A integração é talvez o processo mais complicado em todo esse
processo, isso porque implica em mudança de hábitos, solução
de problemas sistémicos e a busca por novas alternativas, novos
parceiros e recursos humanos e financeiros;

5 - COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO
A comunicação destas ações é uma forma de gerar
comprometimento e sensibilizar a sociedade civil sobre a
importância dos ODS e também o seu papel neste processo. O
relatório é uma opção para que se crie uma memória
institucional do que foi feito para que seja acompanhado o
progresso nos próximos anos, tendo em vista que o horizonte
dos ODS é 2030.

PORQUE IMPLEMENTAR 
OS ODS NA JUNTA DE
FREGUESIA?
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AS RAZÕES PARA  IMPLEMENTAR OS ODS:

Orientar as políticas e as ações da Junta de forma
eficiente e de maneira sustentável. É um instrumento
de gestão e de apoio à decisão;

Através das metas e objetivos estipulados é possível
fazer um monitoramento das ações a serem
implementadas e até mesmo uma avaliação do que foi
feito, favorecendo a transparência e a comunicação
com os cidadãos;

Permite a identificação das áreas de maior necessidade
a nível local, assim como os potenciais problemas e
condicionalidades que requerem uma intervenção
política coordenada entre as outras partes envolvidas,

como as ONGs, a Câmara Municipal de Lisboa, o
Governo Nacional e a Sociedade Civil;

O processo de implementação favorece a integração e
participação da sociedade civil, tendo em vista que os
ODS são uma agenda global e transversal e de fácil
acesso;

As redes globais criadas pelos ODS garantem uma força
tarefa conjunta para se inspirar e trocar experiências
bem-sucedidas. As nações estão convencidas de que
apenas com o completo envolvimento de todas as
partes e o reconhecimento dos esforços, em especial
das cidades e das autarquias, é que se pode alcançar
os objetivos globais; 

Os ODS constituem-se como uma grande
oportunidades para os governos locais mostrarem a sua
força de atuação e importância no alcance de uma
verdadeira transformação que deve começar pelo nível
local;

Constitui-se como uma ferramenta de conhecimento e
formação para sensibilizar e
engajar os gestores da autarquia;
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UM COMPROMISSO AUTÁRQUICO COM
OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: QUAIS SÃO OS
PRINCIPAIS ODS A SEREM
ALCANÇADOS?

Os principais Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável a serem
alcançados são:  4, 7, 8, 9, 11 e 12 por meio
de 90 metas  da JFM.

Reforçando o compromisso com a Agenda
2030, a JFM  dentro do quadro da sua
estratégia atual, propõe-se a ajudar a
alcançar os seguintes  ODS 4, 7, 8, 9, 11 e 12. 

O compromisso com todas as 169 metas
dos ODS é praticamente inatingível a nível
autárquico, pois existe um limite de
competências a nível local. No entanto,

isso não impede que a freguesia
implemente as suas próprias metas
alinhadas aos 17 objetivos propostos.

Portanto, foram identificados os objetivos
prioritários, e determinou-se 90 metas que
foram adaptadas à realidade local da
Freguesia.

Todos os dez pelouros da Junta foram
questionados sobre as suas ações,

procedimentos internos, atividades e
projetos. Através deste processo foram
identificadas as formas como os trabalhos
estavam integrados nos ODS.  Com base
no que tem sido feito e implementado,

assim como a realidade atual da Freguesia
e os seus desafios, foram observadas as
prioridades e as novas tendências.

Foram destacados quatro
desafios prioritários:

Minimizar os efeitos do aumento
da produção dos resíduos sólidos;

Promover o Turismo
Sustentável;

Controlar a perda de
população;

Promover a inovação/

empreendedorismo social;
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MINIMIZAR OS EFEITOS DO AUMENTO
DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quanto a lavagem das ruas, existem ruas
que são lavadas uma ou duas vezes por
semana ou mensalmente. Isto implica em
um alto consumo de água potável para
efetuar a lavagem das ruas. Para 1 circuito,

demora-se em média 4 horas, que
consomem 20.000 litros. São efetuado em
média 4 circuitos por dia, totalizando 16
horas e um consumo de 80.000 litros de
água potável/dia. 

Existem hoje três grandes desafios nesta
área: a limpeza das ruas, em que são
recolhidas 35 toneladas de resíduos por dia,

a reparação dos espaços públicos que são
constantemente alvos de vandalismo e
pichação e, por fim, o impacto das obras de
renovação na área da freguesia, que
produzem uma grande quantidade de
entulhos e barulho. Esta é uma das
freguesias com o maior número de licenças
para renovação, 1384  processos de
reabilitação no período até março de 2013. 

A limpeza do espaço público e a coleta dos
resíduos sólidos é de responsabilidade da
Junta e da CML. Mais especificamente, são
atribuições da equipa de higiene urbana da
Junta:

 

 

 

A limpeza das vias e espaços públicos,
assegurando a varredura e lavagem manual,
com recurso a equipamentos mecânicos de
pequena capacidade;      

A limpeza urbana integral (desmatação) dos
espaços expectantes com uma área inferior a
5.000m2 e dos taludes com uma inclinação
inferior a 25%;        

A limpeza de sarjetas e sumidouros; 
      

A limpeza de espaços em eventos
organizados pelas Juntas de Freguesia e
colaboração na limpeza de eventos ocasionais
organizados pela CML; ·       

O despejo das papeleiras na via pública; 

.
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Devido ao grande número de pessoas
circulantes, a intensa vida noturna e aos
importantes pontos turísticos e culturais que
estão dentro dos limites da freguesia, a
quantidade de resíduos despejados nas ruas é
muito significativa. Para este trabalho, a
Higiene Urbana consumiu 28% do orçamento
da Junta em 2018.

Para manter-se limpa é necessário um grande
esforço por parte da equipa de limpeza
urbana. A varredura manual é realizada em 23
circuitos, com periodicidades diária, duas e
três vezes por semana. Há ainda a varredura
mecânica, utilizada em espaços em que as
viaturas conseguem ter acesso. 



PROGRESSÃO DE GASTOS DA JUNTA DE
FREGUESIA COM A HIGIENE URBANA DOS
ORÇAMENTOS 
DE 2014 A 2018
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Em termos de manutenção dos espaços verdes, a Freguesia conta com 12 espaços
de fruição entre jardins, largos e praças. Nestes locais são recolhidas mais de meia
tonelada de lixo todos os dias pela equipa de jardinagem. Estes resíduos são
separados por categorias, o resíduo proveniente da jardinagem passa pelo processo
de compostagem e o resíduo sólido é enviado a reciclagem.

Apesar da expansão dos serviços de recolha e das ações de coleta, e o grande
esforço que tem sido feito, existe ainda um subdimensionamento das necessidades
em termos de equipa e equipamentos para a freguesia. O crescimento exponencial
dos comércios e do turismo nesta área, não são acompanhados por repasses para a
JFM. Os impactos deste cenário são visíveis e preocupantes.

Para além da insalubridade do espaço público em termos de doenças e pragas
urbanas causadas pela acumulação inadequada dos resíduos, esta situação ainda
prejudica a beleza da cidade de Lisboa, com especial atenção para o centro
histórico. A aglomeração dos resíduos transmite uma má impressão aos que vivem
ou transitam pela freguesia.

Tendo em vista a diversidade de espaços públicos dentro dos limites da freguesia, é
preciso pensar-se em ações que sejam ao mesmo tempo eficientes e versáteis. A
freguesia da Misericórdia tem nos seus limites muitos espaços verdes, uma área
ribeirinha, para além de ruas pequeninas e diversos pontos turísticos com
monumentos do património histórico de Portugal. 

 

Fonte: Departamento de contabilidade da Junta de Freguesia da Misericórdia (2019).
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É preciso estar atento as novas tendências e acontecimentos a volta.

Lisboa, como referido, passou por um processo de descentralização de
atividades quando foram delimitadas as novas freguesias. As possíveis
novas perspectivas administrativas estão em discussão e a conquista de
outras atribuições no domínio da higiene urbana, torna-se cada vez mais
provável. Mais recentemente, Lisboa venceu a distinção de Capital Verde
Europeia 2020. O plano de ação da CML será lançado apenas em
novembro de 2019. Já é possível perceber que no âmbito deste prêmio
estão inseridas várias questões sobre a situação dos resíduos sólidos, no
que ficou denominado como ações de economia circular e a proteção
do meio ambiente. Ademais, estão ainda previstas ações, atividades e
projetos que serão desenvolvidas em toda a cidade e, pelo que, a JFM
precisa de estar pronta e estruturada para acolher os projetos e as
mudanças a ele associadas.

PROMOVER O TURISMO 
SUSTENTÁVEL

O turismo tem apresentado números positivos para a economia, em
2017 o turismo representou 13,7% do Produto Interno Bruto de Portugal
[12]. Neste sentido, o turismo tem contribuído para o desenvolvimento
local e para a criação de novos postos de trabalho e serviços. Entretanto,

alguns desafios tornam-se evidentes pelo turismo - mas que não podem
ser associados apenas a esta atividade - como o direito a habitação,

trabalho digno, a qualidade do serviço público e dos transportes. 

A expansão do turismo é particularmente recente em Portugal, uma vez
que somente a partir de 2010 é que surgiram os primeiros
estabelecimentos no modelo de Alojamento Local (AL) em
apartamentos. As localizações passaram a ser predominantemente os
bairros históricos do Chiado, Príncipe Real, Bairro Alto, Bica, S. Paulo e
Madragoa. Até 2018, 14.461 estabelecimentos de AL haviam
sido registados em Lisboa.
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Primeiramente é preciso identificar as
áreas de maior incidência de desafios
relacionados ao turismo, seja o lixo, o ruído,

o alojamento local ou a degradação do
espaço público. Depois é preciso identificar
os tipos de turistas
que visitam a Misericórdia, aqueles que
dormem na freguesia e aqueles que vem
para a freguesia para se divertir e voltam
para outras áreas.

"Torna-se assim imperioso,

implementar uma estratégia
política integrada e
multidisciplinar e transversal
aos diferentes órgãos de
decisão e as diversas
entidades do Estado e da
administração pública, com
vista a garantir 3 fatores
chaves: equilíbrio,

desenvolvimento e
sustentabilidade" [14]. 
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Na freguesia da Misericórdia, em 2010 havia
registados 11 AL e em 2018 este número
passou para 2.942  além de 9 hotéis [13].

A JFM tem vindo a acompanhar de perto
estas transformações do seu espaço
geográfico e diante dos impactos do fluxo
de pessoas, em 2018, reestruturou-se o
Pelouro do Turismo para lidar com as
questões ligadas a sustentabilidade do
turismo na Misericórdia. É importante
ressaltar que a gestão do turismo não é uma
atribuição da Junta, mas diante da
necessidade de se pensar ações para
sensibilizar o turista e minimizar o seu
impacto no ambiente que o acolhe,

assumiu-se esta responsabilidade.

É preciso rever a estrutura em volta do  

 turismo.  É preciso sensibilizar os
empreendedores que trabalham nesta área,

as empresas que administram os AL, os
comerciantes e os prestadores de serviços.
Este complexo conjunto de atores precisam
estar conscientes da necessidade de
repensar as ações de modo a torná-las mais
coerentes para que possam receber mais
turistas, melhorar a experiência e ao mesmo
tempo tornar o espaço mais agradável e
limpo para aqueles que aqui vivem.

O grande desafio do turismo sustentável é
encontrar um equilíbrio entre a diversão dos
turistas e a vida dos moradores da freguesia.

A coexistência destes dois públicos é
necessária e muitas vezes é conflituosa.

Entretanto, é possível pensar alternativas
para minimizar o
impacto do turismo na freguesia e ao
mesmo tempo torná-la mais rentável para
os empreendedores e menos negativa para
os moradores. 

Até 2010 havia 11 alojamentos
locais na Freguesia. Em 2018 os
alojamentos locais registrados
somavam 2.942. 

O Turismo de Portugal em sua proposta
estratégica para o ano de 2027 prevê
um aumento do turismo para os
próximos anos, tendo estipulado como
meta o aumento de 4,2% [15] ao ano no
número de dormidas. Para além disto,

estão previstas ações para reduzir as
sazonalidades do turismo e intensificá-

lo durante todos os meses do ano, com
uma meta de crescimento médio anual
de 7% [16] nas receitas. Estas metas
implicam um aumento do número de
turistas na freguesia e a intensificação
dos desafios já mencionados. Portanto, é
preciso estar preparado para este
cenário e as consequências inerentes,

para poder contorná-los e promover um
desenvolvimento local mais saudável e
equilibrado para todos. 

Sendo assim, os desafios do turismo
sustentável são transversais e acabam
por englobar todos os pelouros da
Junta. É preciso que haja uma
colaboração entre as áreas para que se
alcance o objetivo maior: o equilíbrio
positivo entre os moradores da freguesia
e as atividades a volta do turismo.



Nos últimos 50 anos a cidade de Lisboa perdeu cerca de 300.000 habitantes, esta perda
progressiva de população residente. A deslocação da população para os concelhos limítrofes
foi particularmente acentuada no Centro Histórico da Cidade, nas freguesias de Santa Maria
Maior, Misericórdia, São Vicente e Santo Antônio [17].

As causas do decréscimo da população na freguesia têm múltiplas razões. Entre elas, a mais
referida é a expansão imobiliária na freguesia. A configuração do parque habitacional tem-se
alterando rapidamente. Em 2011 o número de alvarás para reabilitação na Misericórdia
representava 9% do total em todo o Conselho de Lisboa. 

A desigualdade e a pobreza também são fatores que contribuíram para o deslocamento da
população. O aumento das rendas e consequentemente o aumento dos preços dos produtos
e mercadorias nos estabelecimentos inviabilizam a vida dessa parcela da população na
freguesia. 

O dado mais concreto disponibilizado pela JFM é o número de recenseados na freguesia. Este
número não reflete com exatidão a população que habita a freguesia, pois o recenseado não
precisa obrigatoriamente de morar na freguesia. No entanto, este dado, mais atualizado,

demonstra a tendência de perda de população ao longo dos anos nesta área geográfica.

CONTROLAR A PERDA DE POPULAÇÃO
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Fonte : Junta de Freguesia da Misericórdia (2019)



De 2013 a 2019 a freguesia perdeu cerca de 2771 recenseados, este número
representa 26% do total de recenseados de 2019 e os impactos desta
redução são muitos. Primeiro percebe-se que está a ocorrer um
movimento de saída de moradores habituais da Freguesia, o que promove
a perda de sua identidade, costumes e tradições. Em segundo lugar, essa
perda de recenseados reduz a transferência de recursos do Fundo de
Financiamento de Freguesia (FFF), que é calculado em função do número
de recenseados e da área geográfica da freguesia, condensados em uma
formula que permite calcular o valor a ser destinado. Esta redução
acontece no momento em que se observa um aumento das exigências
noutras áreas como a limpeza urbana, manutenção do espaço público e
dos impactos provocados pelo turismo.
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Um outro indício da perda de população, em especial a mais vulnerável, é
a redução dos assistidos pela Ação Social. Os programas da Ação Social
que lidam diretamente com os mais vulneráveis têm apresentado uma
redução significativa no número de usuários. O fundo de emergência social
por exemplo é um protocolo estabelecido entre a JFM e CML e que destina
uma quantia de ajuda ao agregado familiar. Enquanto que em 2018 foram
atendidos 53 agregados familiares, em 2017 este número rondava os 80, ou
seja, assistiu-se a uma redução de 33%. Entretanto, essa redução não
implica dizer que melhoraram a sua estabilidade financeira. O que se
percebe é que há aqui apenas um deslocamento de população.

Portanto, uma vez identificado este problema na freguesia é preciso
determinar metas e ações para se controlar ou evitar em ultima instância a
saída destas pessoas. São necessários estudos mais conclusivos sobre as
razões da saída e mais, se existem instrumentos ou políticas públicas para
conter estes deslocamentos. É também necessário, estar aberto as novas
dinâmicas e recepcionar bem os novos moradores e habitantes desta área,

para que estes sejam integrados as ações e atividades propostas pela
Junta.



PROMOVER A INOVAÇÃO/
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

A promoção do empreendedorismo pela JFM é uma alternativa para se dinamizar a
economia local e reduzir a perda da sua população, como apresentado acima. A
economia local é hoje majoritariamente ligada a serviços e ao turismo. É preciso
transformar as estruturas locais para que sejam atraentes para novos negócios de
impacto social. No âmbito nacional, foi lançada a iniciativa Startup Portugal que tem por
objetivo a criação de um ambiente propício para estas iniciativas e atrair novos
investidores. A JFM, tem a responsabilidade sobre alguns mercados, feiras e espaços
públicos que podem ser utilizados para impulsionar iniciativas como estas. Por outro
lado, é também fundamental valorizar as atividades tradicionais e locais, para que
consigam se manter na Freguesia. 

A dinamização da economia local tem por consequências a criação de novos empregos,

a atração de novos investimentos e população. A Misericórdia tem um grande potencial
a ser explorado e descoberto em termos de negócios de impacto social e cultural, tendo
em vista as suas dinâmicas sociais, econômicas e riquezas culturais. Transitam pela
freguesia uma grande variedade de públicos, com diferentes necessidades e gostos. 

Portanto, a colaboração entre as áreas do empreendedorismo e do licenciamento do
espaço público é primordial para a criação de estratégias que beneficiem as iniciativas
com impacto social. Apesar do limite imposto pelos poucos recursos públicos destinados
a esta área, a Junta tem instrumentos alternativos para estimular estas atividades. O
fomento de parcerias, o empréstimo de espaços públicos, a redução de burocracias para
as atividades criativas são apoios possíveis de serem alcançados.
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OS 17 OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

AS METAS GLOBAIS, AS 90 METAS LOCAIS, AS
BOAS PRÁTICAS E A IMPORTÂNCIA DOS ODS
PARA A JUNTA DE FREGUESIA DA MISERICÓRDIA



ACABAR COM A POBREZA
EM TODAS AS SUAS
FORMAS, EM TODOS OS
LUGARES

METAS GLOBAIS:

Implementar, a nível nacional, medidas e sistemas de proteção social adequados, para
todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis;

Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos económicos, bem como o acesso a
serviços básicos, propriedade e controlo sobre a terra e outras formas de propriedade,

herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo
microfinanças;

META DA JUNTA E DA FREGUESIA:

Meta 1 – Garantir que todas as pessoas em situação de vulnerabilidade tenham direitos e
acesso a serviços básicos até 2030 através da ampliação dos programas desenvolvidos e
das ações previstas em outros ODS que complementam esta meta; 

Meta 2 – Em função da perda de população presente na freguesia, até 2025 ampliar os
apoios prestados pelo PEAS e o Fundo de Financiamento das Famílias e fazer um
acompanhamento mais próximo das famílias;

Meta 3 - Criar, até 2021, um voucher social para atender as outras necessidades dos que
mais precisam, como produtos de higiene íntima, para a casa, para roupas, etc, através de
parcerias com os comerciantes da freguesia;

Meta 4 - Ampliar, até 2025, os programas de apoio psicológico para os funcionários da
Junta e para os fregueses que necessitem;

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

O Fundo de Financiamento das Famílias é um auxílio prestado aos moradores da freguesia
que recebem entre 35% a 65% do ordenado mínimo. Este fundo prevê a redução da
vulnerabilidade constante ou em situações momentâneas de aperto. A Loja Social é outra
iniciativa da JFM onde são fornecidos, a preço justo, todos os tipos de bens aqueles que
mais precisam. Tem por objetivo facilitar o acesso a bens duráveis com valores acessíveis. 

. 

PORQUE O ODS 1 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA? 

O governo local, dada a sua proximidade com a população, esta numa posição privilegiada
para identificar pessoas que estejam em situação de pobreza, abandono ou má nutrição,

procurando assim formas de auxiliá-los a vencer essa situação. Na JFM encontram-se
presentes diferentes realidades sociais e econômicas, o que implica dizer que a pobreza e
a vulnerabilidade social ainda estão presentes, apesar de não apresentar quadros de
pobreza extrema – como acontece em outras freguesias dentro no conselho de Lisboa.

Portanto, esta é uma área sensível e que precisa de especial atenção para que estes
moradores não sejam privados dos seus direitos básicos.
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ACABAR COM A FOME, ALCANÇAR
A SEGURANÇA ALIMENTAR E
MELHORIA DA NUTRIÇÃO E
PROMOVER A AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

METAS GLOBAIS

Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os
pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros,

nutritivos e suficientes durante todo o ano;

Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e implementar práticas
agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter
os ecossistemas;

Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities
de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mercado,

inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade extrema
dos preços dos alimentos;

 

META DA JUNTA: 

Meta 1 – Até 2020, em todos os eventos e cerimónias de responsabilidade da Junta, servir
apenas alimentos saudáveis, com baixo teor glicêmico e pouca gordura. Reduzir o uso de
produtos industrializados como sumos de caixa, refrigerantes e produtos enlatados; Dar
preferência aos produtos naturais de produtores regionais. 

Meta 2 – Até 2020, balancear as dietas de acordo com as necessidades de cada faixa etária
nas refeições distribuídas pela Junta nos programas educacionais para crianças e idosos;

Reduzir o uso de produtos com corantes artificiais, conservantes e açúcares; 

 

Meta 3 – Até 2020 implementar uma horta comunitária nos jardins da sede da Junta de
Freguesia para fornecer legumes e verduras aos seus colaboradores;

 

META DA FREGUESIA: 

Meta 1 – Até 2020, promover cursos de segurança alimentar e dieta equilibrada para
jovens e idosos inserido no âmbito dos projetos desenvolvidos, estendido aos funcionários
da Junta;

Meta 2 – Até 2025, facilitar o estabelecimento de vendas de produtos de pequenos
produtores rurais ou lojas de empreendedorismo social nos mercados e feiras de
responsabilidade da Junta;

Meta 3 - Até 2020, colocar em funcionamento o biodigestor da sede de São Marçal para
que seja utilizado pelos moradores na compostagem dos resíduos orgânicos;
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BOAS PRÁTICAS LOCAIS:
O movimento Zero Desperdício, criado para evitar o desperdício de alimentos, promove
uma alimentação sustentável com o reaproveitamento integral de sobras alimentares,

fazendo-as chegar a pessoas necessitadas. Os estabelecimentos comerciais ou mesmo
membros da sociedade civil podem doar alimentos para serem preparados e distribuídos
e conta com o apoio da JFM.

PORQUE O ODS 2 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:
Em zonas urbanas, o governo local tem um papel fundamental na persecução da
segurança alimentar e do acesso digno aos alimentos. A Junta precisa de ter uma
preocupação especial com os mais necessitados. Uma alimentação equilibrada é um
direito de todos. Apesar de não apresentar um quadro de fome extrema, a desigualdade
no aceso a alimentos é uma realidade na Freguesia. 

ASSEGURAR UMA VIDA
SAUDÁVEL E PROMOVER O BEM-
ESTAR PARA TODOS, EM TODAS
AS IDADES
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METAS GLOBAIS
Até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças
transmissíveis.  

Até 2030, assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva,

incluindo o planeamento familiar, informação e educação, bem como a integração da
saúde reprodutiva em estratégias e programas nacionais. 

Fortalecer a implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco em todos
os países, conforme apropriado. 



META DA JUNTA:  

Meta 1 – Proibir até 2020 a utilização do tabaco em todos os espaços fechados da Junta,

de forma promover um ambiente limpo e saudável para todos que trabalham e
frequentam os prédios públicos; 

Meta 2 – Até 2020, disponibilizar 2 vezes por semana uma aula/actividade de ginástica
laboral para os funcionários da Junta nas suas estações de trabalho;

 

META DA FREGUESIA:

Meta 1 – A partir de 2020, promover 2 seminários anuais e 2 cursos de educação sexual
com os jovens moradores da freguesia nas escolas e nos espaços da Junta;

Meta 2 - Disponibilizar até 2025 testes rápidos e gratuitos de SIDA na sede da Junta de
Freguesia;

Meta 3 – Até 2020 criar uma campanha anti-tabaco de consciencialização da população
sobre os males do tabaco, assim como dos danos ambientais causados pelas beatas;  

Meta 4 – Assegurar a regularidade da frequência dos idosos as atividades disponibilizadas
pelo PEAS com o apoio de outros programas disponibilizados, como o porta-a –porta; 

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

Programa de envelhecimento ativo e saudável (PEAS) apresenta como principal objetivo a
integração dos mais idosos da Freguesia, promovendo a sua qualidade de vida através da
mobilidade, bem-estar e convívio. É ainda sua intenção promover, entre a população mais
idosa, um estilo de vida ativo e saudável, autónomo e independente, levando a cabo
igualmente a sua integração na comunidade, evitando o isolamento e solidão desta faixa
da população. A Junta também oferece atividades desportivas como o judo, balé, muay
thai e zumba para crianças, jovens e adultos. 

 

PORQUE O ODS 3 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 

É sabido que na JFM, assim como em Portugal, a proporção de idosos é superior à média
dos outros países da Europa. Diante do envelhecimento da sua população, é importante a
busca por ações e soluções que favoreçam a mobilidade, o bem-estar e o convívio, para
um envelhecimento mais saudável da população. Para além disto, a freguesia tem uma
vida noturna intensa e, portanto, o cuidado com os jovens e adultos na questão das
doenças sexualmente transmissíveis, o abuso das drogas e das bebidas alcoólicas é
também uma preocupação. É preciso associar-se a campanhas de educação sexual,
prevenção e luta pelo respeito e pela diversidade.
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ASSEGURAR A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA E EQUITATIVA E DE
QUALIDADE, E PROMOVER
OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAGEM AO LONGO
DA VIDA PARA TODOS

METAS GLOBAIS

Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à
educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo
universidade;

Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham
habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego,

trabalho decente e empreendedorismo;

 

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades
necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por
meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma
cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da
contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável; 

Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e
sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem
seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos;

 

META DA JUNTA: 

Meta 1 - Até 2020 dar uma formação a todos os seus funcionários para que estejam
familiarizados e que sejam replicadores dos ODS em outros espaços;

Meta 2 – Oferecer, até 2020, cursos de formação nas áreas de cidadania, sustentabilidade
e igualdade de gênero para os funcionários que lidam diretamente com as crianças dos
programas educacionais da JFM;

META DA FREGUESIA: 

Meta 1 - Estabelecer até 2025 nos quadros do programa educacional, aulas de comércio
justo, empreendedorismo e novas tecnologias tendo como referência as novas
tendências e novidades do mundo globalizado;

Meta 2 – Até 2025 ter todos os espaços da Junta de Freguesia adaptados para as pessoas
com mobilidade reduzida;

Meta 3 – Implementar até 2022 programas educacionais inclusivos de visitas a diferentes
iniciativas sociais, ambientais, tecnológicas e culturais dentro e fora da freguesia;

Meta 4 – Até 2021, promover 2 cursos e workshops culturais por ano com artistas e
técnicos de qualidade da Freguesia;

Meta 5 – Até 2030 criar um espaço de leitura e produção criativa e melhorar o sistema de
troca de livros;

Meta 6 - Até 2021, garantir autonomia de financiamento para a produção de exposições
e eventos culturais no Espaço Cultural Mercês e Espaço Santa Catarina;
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Meta 7 - Até 2020, dentro do programa Praia Campo, promover a recolha e limpeza de
uma praia com os alunos, como parte do programa, para conscientizá-los sobre o
problema do lixo nas praias;

BOAS PRÁTICAS LOCAIS:
O Projeto Intervir tem por principal objetivo contribuir para o desenvolvimento
harmonioso das crianças, adolescentes e jovens da Freguesia da Misericórdia, desenvolver
competências pessoais e sociais, reforçar competências parentais e prevenir a ocorrência
de comportamentos e situações de risco, através de atividades lúdicas e pedagógicas
diárias e semanais. tais como apoio ao estudo, inclusão digital, atividades desportivas,

biblioteca, bateria e baixo, oficina de audiovisuais, ateliers, praia juvenil, entre outras
atividades.

De modo a facilitar a conciliação da vida familiar e profissional, a oferta da Componente
de Apoio à Família (CAF) abrange os alunos do 1º ciclo do ensino básico e das atividades
de animação e de apoio à família no âmbito da educação pré-escolar. Asseguram o
acompanhamento dos alunos antes e ou depois da componente letiva, bem como
durante os períodos das interrupções letivas.

A cultura tem aqui também um papel fundamental. A Junta conta com dois espaços
culturais, o Espaço Cultural das Mercês e o Espaço Santa Catarina, que promovem
exposições culturais de artistas, debates culturais ou de cidadania, lançamentos e
apresentação de livros. O que os destaca é o fato de adotar critérios de seleção mais
democráticos para que todos possam ter a oportunidade de apresentar o seu trabalho. 

 Estes espaços são dinâmicos e apresentam o que de mais rico temos em uma sociedade,

a sua produção artística e cultural.  
 

PORQUE O ODS 4 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:
A educação e a cultura são um dos meios mais eficientes para se combater as
desigualdades, os preconceitos e os demais problemas associados. A Junta, com a sua
atuação na educação e na cultura por meio dos projetos que desenvolve, pode repensar a
utilização destes momentos de proximidade com os estudantes e artistas para
conscientizá-los a participarem da luta pelos ODS.
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METAS GLOBAIS
Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em
toda parte;

Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas
públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos;

Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para
a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e
pública;

Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da
igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os
níveis;

META DA JUNTA:

Meta 1 – Assumir o compromisso promover a igualdade de gênero e a igualdade racial em
suas atividades e quadros de funcionários; 

META DA FREGUESIA: 

Meta 1 – Apoiar e promover mesas redondas de debates com as associações e efetuar
parcerias com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Associação de Mulheres
Contra a Violência (AMCV), Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (APMJ), o
Movimento Democrático de Mulheres (MDM), a Associação Plano I, a Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PPDM) e a União das Mulheres Alternativa e
Resposta (UMAR);

Meta 2 –  Promover todos os anos a elaboração de 3 peças de teatro com os alunos dos
cursos de teatro das escolas da freguesia com a temática da igualdade de gênero e
igualdade racial;
 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS:  

A Junta de Freguesia da Misericórdia apoia diversas ações em áreas relacionadas ao
combate à discriminação e a promoção de igualdade de gênero e direitos LGBTQI+, entre
elas a Marcha do orgulho e o Arraial Pride. As ações são feitas em parceria ou apoio as
associações como a ILGA Portugal, Rede ex aequo, Amnistia Internacional, Amplos e a
PSP (Polícia de Segurança Pública).

PORQUE O ODS 5 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 

Os governos locais devem ser o primeiro exemplo a agir em prol da igualdade de gênero,

a luta contra a discriminação racial e a busca pela igualdade de acesso a pessoas com
deficiência. A Junta assegura o apoio e parcerias com as associações e organizações locais
para que juntos promovam ações que eliminem a desigualdade de gênero e promovam a
diversidade em seus equipamentos e em sua freguesia.
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GÊNERO E EMPODERAR
TODAS AS
MULHERES E MENINAS



METAS GLOBAIS

Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo a água potável e segura para todos;

Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à
metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a
reciclagem e reutilização segura globalmente;

Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a
escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a
escassez de água;

 

Meta da Junta:

Meta 1- Reduzir até 2025 o consumo de água em 30% nos prédios e repartições da Junta;

META DA FREGUESIA: 

Meta 1 – Até 2025, construir poços de recolha de águas pluviais na freguesia para serem
utilizadas para a limpeza dos espaços da Junta e atividades associadas, como rega das
plantas;  

Meta 2 – Até 2025 implementar um projeto de reeducação do consumo de água nos
limites da freguesia e proteção da zona ribeirinha através de campanhas educativas e de
impacto;

Meta 3 – Até 2021, adquirir máquinas de pressão para lavar as ruas e reduzir o volume de
80 mil litros de água potável por dia utilizados. Estas máquinas economizam até 70% de
água e apresentam boa eficiência energética; 

Meta 4 – Até 2022, instalar bombas de reaproveitamento de água com filtros nas fontes e
chafarizes da Freguesia a fim de reduzir o consumo e reutilizar a água;

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

A equipe da Higiene Urbana organiza e planeja as suas lavagens de rua para tentar
reduzir ao máximo o consumo de água e evitar o trabalho duplo. 

PORQUE O ODS 6 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

Assegurar a utilização racional e a proteção dos recursos hídricos é uma responsabilidade
de todos. À Junta de Freguesia cabe o papel de conscientizar e também cuidar das fontes
e bicas em seu território e a área ribeirinha do rio Tejo. A forma como conhecemos Lisboa
hoje, assim com o seu desenvolvimento ao longo dos anos é um resultado desta relação
com a água, com o rio Tejo e com as suas diversas fontes e bicas. A freguesia da
Misericórdia é sem dúvida uma região privilegiada em termos de bicas, fontes e
chafarizes. Portanto, o cuidado com a água é fundamental para que procurem ações
efetivas de proteção destas fontes e também promovam a utilização mais racional por
seus moradores.

ASSEGURAR A
DISPONIBILIDADE E GESTÃO
SUSTENTÁVEL DA
ÁGUA E SANEAMENTO PARA
TODOS
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ASSEGURAR O ACESSO
CONFIÁVEL, SUSTENTÁVEL,
MODERNO E A
PREÇO ACESSÍVEL À ENERGIA
PARA TODOS

METAS GLOBAIS
Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a
serviços de energia;

Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz
energética global;
 

META DA JUNTA: 
 

Meta 1 - Até 2025 instalar painéis solares em substituição das claraboias da sede de São
Marçal. E até 2030 instalar painéis solares em todos os prédios da Junta a fim de
substituir as fontes de energias da Junta por energia limpa e renovável com o auxílio de
financiamentos da União Europeia, Banco Mundial ou CML;

Meta 2 – Até 2021 efetuar a troca de todas as lâmpadas dos edifícios da Junta por luzes
de LED, com maior eficiência energética e implementar uma campanha de mudança de
hábitos para que se reduza o consumo de energia em 30%, com o auxílio de sensores de
presença para espaços menos utilizados, corredores e hall;
Meta 3 – Substituir todos os eletrodomésticos da Junta que tenham baixa eficiência
energética, até 2030;

 

META DA FREGUESIA: 

Meta 1 – Intensificar ações de advocacy frente à CML para que sejam pensadas
alternativas e levantamentos de viabilidade para implantação obrigatória de painéis
solares nos prédios que estão a ser renovados na freguesia;

Meta 2 – Até 2025 desenvolver projetos que estimulem a instalação dos painéis solares
ou torres eólicas ou outras alternativas de energias renováveis nas residências da
freguesia com o apoio e financiamento da União Europeia, da CML e da JFM;

Meta 3 – Elaborar até 2020, um levantamento de viabilidade econômica para a
troca de todas as lâmpadas da iluminação pública da freguesia por lâmpadas de LED
mais eficientes e econômicas à ser apresentado a CML;

Meta 4 – Efetuar a troca das carrinhas de lixo a combustível fóssil por veículos mais
eficientes e que utilizem energias renováveis, até 2030;
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BOAS PRÁTICAS LOCAIS:
Em termos de energia limpa e renovável a Junta de Freguesia ainda tem poucas
atividades neste sentido. Existem hoje 2 carrinhas elétrica da equipa da Higiene Urbana
de coleta de lixo e um automóvel elétrico a serviço da Junta.

PORQUE O ODS 7 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

A utilização consciente dos recursos energéticos é também uma responsabilidade de
todos. Para se alcançar qualquer avanço nesta perspectiva é preciso que a JFM dê o
exemplo e conte com a colaboração da sociedade. Neste sentido, cabe a JFM utilizar
equipamentos eco-friendly, com bons níveis de eficiência energética em suas instalações
e incentivar seus fregueses. Reconhece ainda que há muito a se fazer em termos de
energias limpas. A Junta precisa produzir a sua própria energia, tendo a vista a grande
potencial energético.

A estratégia do Turismo Portugal 2027 prevê ações e metas de incremento dos níveis de
eficiência energética nas empresas. A meta é que 90% das empresas de turismo adotem
medidas de energia limpa. Portanto, faz todo o sentido a adoção de metas de eficiência
energética para a JFM.

Um processo intenso de renovação de edifícios e moradias acontece nesta freguesia. A
responsabilidade de licenças neste caso é da CML. A JFM pode através de advocacy
apresentar alternativas e soluções a serem utilizadas com processos menos poluentes.

Ainda é preciso que nestas renovações estejam previstas a utilização de alternativas de
energia limpa e renovável e aparelhos com níveis satisfatórios de eficiência energética.

Lisboa é muito privilegiada em termos de luz solar, um grande potencial que pode ser
aproveitado por todos os moradores.

.
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METAS GLOBAIS

Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e inovação, e
incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas,

inclusive por meio do acesso a serviços financeiros; 

Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais no consumo e na
produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento económico da degradação
ambiental, de acordo com o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo
Sustentáveis, com os países desenvolvidos assumindo a liderança; 

Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera
empregos e promove a cultura e os produtos locais;

META DA JUNTA:

Meta 1: Promover até 2025, a capacitação para a melhoria das competências profissionais
dos trabalhadores da JFM;

Meta 2 – Estabelecer até 2021 encontros semestrais de teamworking [18], como o auxílio
de um psicólogo, para promover a integração dos pelouros e solucionar eventuais conflitos;

META DA FREGUESIA:

Meta 1 – Estabelecer até 2020, um protocolo com a CML para seja transferida de forma
atualizada os dados de alojamento local situados na freguesia;

Meta 2 -  Até 2020, requerer que a taxa municipal turística de dormida seja transferida de
forma equilibrada e proporcional ao número de turistas circulantes pela freguesia a cada
ano; 

Meta 3 – Até 2021 todos os alojamentos locais precisam estar categorizados pelo selo
verde da JFM;

Meta 4 – Até 2021, criar um prémio da freguesia para o comércio e serviços que se
distingam nas boas práticas de: redução de resíduos e de ruídos;

Meta 5 -  Até 2021, ampliar as ações de experiências de impacto social e ambiental na
Junta com o objetivo de sensibilizar o turista para as questões locais;

Meta 6 – Até 2025 as regras para a renovação do licenciamento dos alojamentos locais da
área da freguesia devem estar condicionadas às regulamentações de sustentabilidade
locais; 

 

PROMOVER O CRESCIMENTO
ECONÓMICO SUSTENTADO,
INCLUSIVO
E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO
E PRODUTIVO E TRABALHO
DECENTE PARA TODOS
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BOAS PRÁTICAS LOCAIS:

O projeto viver@misericórdia resulta de uma parceria com o Turismo de Portugal e
pretende otimizar a qualidade de vida dos residentes da Freguesia da Misericórdia, bem
como as relações entre estes e os turistas, valorizando a identidade cultural, tecido social e
do padrão urbano e funcional. O projeto é composto por seis ações: melhoria da
acessibilidade, experiências pela freguesia, redução do lixo nas ruas e ações
socioeducativas. Há também um livro lançado em 2017 intitulado “Roteiro da Freguesia da
Misericórdia” que retrata a sua evolução histórica, por meio do qual se criou um roteiro a
ser percorrido pelos turistas na Freguesia da Misericórdia.

PORQUE O ODS 8 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

Este é um dos objetivos mais desafiantes para a JFM, pois compreende áreas muito
sensíveis, como o turismo, o comércio e o desenvolvimento local. A Junta tem um papel
muito relevante na promoção destas três áreas e procura o diálogo e o apoio aos seus
moradores, empreendedores e visitantes. 

O turismo é hoje uma das atividades mais fortes dentro dos limites da freguesia e
também com o maior impacto na vida dos fregueses. Os impactos transpõem grande
parte das áreas de atuação da Junta, portanto a construção de um turismo sustentável,
que seja bom para os que vivem, mas também favorável aos que visitam é um grande
desafio. Diante disto, políticas, projetos e parcerias devem ser ampliadas para se contornar
os desafios e atingir o objetivo maior que é a qualidade de vida para aqueles que vivem,

trabalham e passeiam pela freguesia.

No âmbito das metas do Turismo Portugal 2027, o objetivo é aumentar a procura turística
no país e alargar para todo o ano. Ainda estão previstos aumentos significativos nos
investimentos governamentais nesta área. Portanto, é preciso que a Freguesia da
Misericórdia esteja preparada para que usufrua dos benefícios do turismo e contorne as
dificuldades e problemas que o acompanham tendo em vista o horizonte de aumento do
número de turistas pela freguesia e o potencial económico deste aumento. 
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METAS GLOBAIS

Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis,

com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de
tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos; com todos os
países atuando de acordo com suas respectivas capacidades;

Aumentar significativamente o acesso às tecnologias de informação e comunicação e se
empenhar para oferecer acesso universal e a preços acessíveis à internet nos países
menos desenvolvidos, até 2020;

 

META DA JUNTA:

Meta 1 – Até 2030 disponibilizar a maioria dos processos e certidões da Junta em
plataformas digitais;

Meta 2 – Reduzir, até 2020 as barreiras burocráticas que impeçam o desenvolvimento de
novas atividades económicas, novas tecnologias ou novas atividades e parcerias na
freguesia. 

META DA FREGUESIA:

Meta 1 – Até 2020 disponibilizar espaços nos mercados e prédios públicos para iniciativas
que sejam inovadoras ou socialmente responsáveis a fim de favorecer o
empreendedorismo social e sustentável;
Meta 2 – Até 2030 promover ações que incentivem o comércio local a adotar práticas
sustentáveis e de responsabilidade social;
Meta 3 – Criar em 2020 o quarteirão sustentável, um hub de iniciativas de comércio justo,

produtores locais e startups eco-friendly dentro da freguesia;

Meta 4 – Até 2025, renovar o Mercado do São Bento de forma a revitalizá-lo e torná-lo um
espaço mais agradável  e sustentável para os comerciantes e os seus frequentadores,

utilizando as mais avanças técnicas para reaproveitamento de água, gestão de resíduos e
utilização de energia limpa e renovável;
Meta 5 – Criar até 2025 o "Coworking Misericórdia", um espaço para Startups que
estejam começando e precisam de um espaço de apoio para o seu negócio;

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

O projeto VIVER@MISERICÓRDIA numa das suas seis ações tem previsto a instalação de
redes de wi-fi gratuita em todos os espaços públicos da freguesia. Esta iniciativa promove
para além da inclusão digital, um canal de comunicação aberto entre a Junta e os
usuários desta rede.  

 

CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS
RESILIENTES, PROMOVER A
INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E
SUSTENTÁVEL E FOMENTAR A
INOVAÇÃO
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PORQUE O ODS 9 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

Entende-se que é preciso criar um ambiente propício para a inovação e para o
empreendedorismo responsável, e que a utilização de novas tecnologias se caracteriza
como um excelente caminho para se alcançar objetivos sustentáveis. A Junta de
Freguesia mostra-se sempre muito receptiva a novas ideias e inovações. Entretanto, ainda
não desenvolve nenhum projeto ou parceria nesta área. Esta é, portanto, uma das áreas
que podem ser melhor exploradas para melhorar a comunicação com a sociedade e ao
mesmo tempo criar novas ferramentas úteis aos moradores e turistas.

REDUZIR A DESIGUALDADE
DENTRO DOS PAÍSES 
E ENTRE ELES

METAS GLOBAIS

Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos,

independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição
econômica ou outra; 

Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades de resultados, inclusive
por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de
legislação, políticas e ações adequadas a este respeito; 

Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção social, e alcançar
progressivamente uma maior igualdade;

Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das
pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e
bem geridas;

META DA JUNTA E DA FREGUESIA: 

Meta 1 – Até 2025, apoiar a criação de uma Associação de Recicladores para que se faça a
recolha dos resíduos recicláveis da JFM e de outras juntas e gere renda e impacto
ambiental nos limites da freguesia; 

Meta 2 – Até 2025 promover a inclusão digital dos moradores da freguesia com mais
idade através de programas que fomentem a aprendizagem de novas tecnologias e
façam melhor uso das plataformas. 

Meta 3 – Promover 50% das atividades culturais da freguesia em ambientes públicos de
forma a reduzir a desigualdade de acesso à cultura.
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BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

A cultura tem sido um grande aliado na busca pela redução das desigualdades. A
exposição "Estoutro", reuniu obras de 12 artistas plásticos portugueses cuja temática
debruça-se sobre um drama global que continua a marcar a atualidade, a crise dos
refugiados, e que inclui testemunhos na primeira pessoa de quem já foi ilegal ou
trabalhou em campos de acolhimento. 

 

PORQUE O ODS 10 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 

A desigualdade é o resultado negativo do atual sistema em que vivemos e as políticas
públicas são os instrumentos utilizados para reduzi-las. Na freguesia, as desigualdades
estão presentes, em temos de rendimentos, qualificação, educação, acesso à cultura e
moradia. Consequência do aumento do turismo e de novos investidores do ramo
imobiliário aumentou-se a procura e a especulação do parque habitacional da área da
freguesia. Consequência ainda do Decreto-Lei n.º 287/2003, houve um agravamento das
desigualdades sociais, com o aumento do valor das rendas e dos serviços, o que levou ao
aumento de dívidas e da saída dos seus residentes.

TORNAR AS CIDADES E OS
ASSENTAMENTOS HUMANOS
INCLUSIVOS, SEGUROS,
RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS

METAS GLOBAIS

Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão
dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em
situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos; 

Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para
o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e
sustentáveis, em todos os países; 

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do
mundo; 

Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,

acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência;
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METAS DA JUNTA:

Meta 1 - Elaborar até 2020 uma cartilha com um conjunto de critérios sustentáveis para os
Processos de ocupação do espaço público (POEP) e licenciamentos. Nestes critérios
incluem-se algumas restrições quanto ao uso de plásticos, a redução dos impactos
ambientais, a promoção de empreendedores sociais e comércios justo e a coleta e
separação seletiva do seu lixo;

Meta 2 – Até 2020 fazer o levantamento dos estabelecimentos comerciais que estão na
área geográfica da freguesia;

METAS DA FREGUESIA:

Meta 1 - Aumentar em 10% ao ano os recursos destinados ao orçamento participativo da
Junta para fortalecer a participação da sociedade nas decisões das políticas públicas a
serem implementadas;

Meta 2 – Até 2021, melhorar a mobilidade urbana na freguesia, através da ampliação das
ciclovias, áreas para estacionar as bicicletas e outros meios de transportes alternativos não
motorizados;

Meta 3 - Até 2021, limitar a circulação de carros aos domingos de 10h às 18h na freguesia,

transformando as ruas da Misericórdia em um grande espaço livre de carros e aberto aos
pedestres para contemplarem de outra forma as belezas da freguesia e reduzem as
emissões de dióxido de carbono. 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

O Porta a Porta é um serviço de transporte urbano gratuito, de percurso fixo e paragens
móveis que tem como finalidade: facilitar a mobilidade da população dentro da freguesia
da Misericórdia; suprimir limitações ao nível da oferta de transportes públicos e ainda
promover o acesso a serviços e equipamentos.

 

PORQUE O ODS 11 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 

Este objetivo chama diretamente os governantes municipais para desempenharem um
papel fundamental no alcance dos ODS. Portanto, este é o objetivo que legitima as ações
e projetos da Junta de Freguesia para alinhar as suas metas de desenvolvimento à Agenda
2030. 

O grande desenvolvimento que a cidade de Lisboa tem experimentado nos últimos anos
nos permite inferir que as autarquias conquistarão cada vez mais responsabilidades por
ações e políticas públicas em virtude da sua proximidade com a população e sua
agilidade na resposta. Desta forma, é preciso estar preparada para a conquista de novas
atribuições que trazem consigo mais comprometimento e maior capacidade de
articulação.

A intensificação de ações que promovam a integração da sociedade, a utilização do
espaço público e a diversão e contemplação é uma forma de sensibilizar. Portanto,

proporcionar formas alternativas de transporte e ruas abertas aos pedestres onde são
também ofertadas atividades recreativas é uma forma de se alcançar os ODS. 
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ASSEGURAR PADRÕES DE
PRODUÇÃO E
DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS

METAS GLOBAIS

Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis
de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de
produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita; 

Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,

redução, reciclagem e reutilização; 

Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar
práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de
relatórios; 

Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e
prioridades nacionais; 

Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza;

Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento
sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os
produtos locais; 

METAS DA JUNTA:

Meta 1 – Criar em 2020 um Fórum de partilha de boas práticas com a participação das
outras Juntas de freguesias de Lisboa, as associações dos comerciantes e demais
entidades representativas;

Meta 2 – Até 2020 reduzir o consumo de papeis em 30% na Junta de Freguesia. E
sucessivamente ir reduzindo o consumo de papel em 7% ao ano até 2030 para que seja
zero a utilização de papel na Junta e fomente-se a utilização das plataformas digitais [19]

[20];

Meta 3 – Até 2020 promover a substituição de todos os produtos químicos de limpeza por
produtos biodegradáveis e com menor impacto ao meio ambiente;

Meta 4 – Eliminar o consumo de plástico nos prédios públicos da Junta até 2025. Reduzir
significativamente a utilização de galões de água e substituí-los por fontes d'água onde
for possível. Reduzir a zero a utilização de copos descartáveis;

Meta 5 -  Até 2020, elaborar um plano de compras públicas sustentáveis para a Junta de
Freguesia; 

Meta 6 – Até 2020, todos os fornecedores e prestadores de serviço da Junta devem ter
uma abordagem sustentável em seu core business;
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Meta 7 – Substituir até 2021 o papel toalha das casas de banho por secadores de mão
elétrico; 

META DA FREGUESIA:
Meta 1 – Até 2025 incentivar e fortalecer os comércios a granel na Freguesia;

Meta 2 – Em 2020, promover ações de conscientização nos mercados e vendas da
freguesia para reduzir a utilização de plásticos;

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 
O projeto Noite Limpa é um projeto da Junta de Freguesia que tem por objetivo reduzir
os resíduos sólidos dispensados a rua, em especial os copos descartáveis. Foram
desenvolvidos com quatro designs diferentes para incentivar a utilização dos copos
reutilizáveis ao invés dos copos descartáveis. 

 

PORQUE O ODS 12 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 
O resultado mais desafiante desta cadeia de consumo é o destino que se dá aos resíduos.

Diante deste fato é preciso pensar alternativas para um consumo mais consciente e mais
sustentável tanto a nível da sociedade civil quanto a nível governamental e as compras
públicas tem um papel muito relevante neste objetivo. Ademais, este objetivo é
importante para a Junta porque o consumo dentro dos limites da freguesia é muito
grande, assim como a produção de resíduos. Logo, é preciso repensar as formas de
consumo e oferecer a população alternativas de consumo mais sustentáveis.

TOMAR MEDIDAS URGENTES
PARA COMBATER A MUDANÇA
DO CLIMA E SEUS IMPACTOS

METAS GLOBAIS

Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às
catástrofes naturais em todos os países; 

Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos 

 nacionais; 

Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional
sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima;
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META DA JUNTA:

Meta 1 - Criar até 2021 um fundo autárquico para auxílio de emergência a catástrofes
naturais ou incêndios;

META DA FREGUESIA:

Meta 1 – Promover, até 2025 atividades culturais para arrecadar recursos para o fundo
autárquico de emergência a catástrofes naturais e incêndios. 

Meta 2 – Até 2021, elaborar um periódico anual com informações sobre as formas como
as alterações climáticas afetam a vida e o cotidiano dos fregueses; 

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

Todas as ações de sustentabilidade implementadas pela JFM contribuem para a questão
climática e contribuem no combate as alterações climáticas.

 

PORQUE O ODS 13 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA: 

As medidas de combate as alterações climáticas são necessárias e urgentes. A
responsabilidade é de todos independente de onde vivem. É preciso pensar nas gerações
futuras e saber que as ações em um determinado local têm impactos em outros sítios.

Diante dessa perspectiva de responsabilidade coletiva é que a Junta de Freguesia tem
papel fundamental na construção de campanhas e projetos de proteção do meio
ambiente e principalmente na consciencialização das pessoas para mudanças simples:

reduzir o tempo no banho, evitar o uso do carro, reduzir o consumo de carne, dar
preferência ao produtor local, apagar as luzes e sempre levar o seu próprio saco de
compras!

CONSERVAÇÃO E USO
SUSTENTÁVEL DOS OCEANOS,
DOS MARES E DOS RECURSOS
MARINHOS PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

 METAS GLOBAIS

Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos,

especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a
poluição por nutrientes;

Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela
implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação e
utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo
158 do “Futuro Que Queremos”;
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METAS DA JUNTA E DA FREGUESIA:

Meta 1 - Elaborar uma campanha de proteção da zona ribeirinha em parceria com os
comerciantes da área e a CML;

Meta 2 - Incentivar ações culturais e exposições artísticas de consciencialização  da
proteção da vida aquática; 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS:

Ainda em fase de teste pela CML um projeto em que se utiliza a água do rio Tejo para
efetuar a lavagem das regiões ribeirinhas. Estas zonas são atualmente limpas com água
potável proveniente das tomadas de água. 

 

PORQUE O ODS 14 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:  

A JFM tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos: o cuidado com a zona
ribeirinha.  A utilização deste espaço como plataforma para exposições e ações de
consciencialização é uma importante ferramenta para gerar empatia e comprometimento
por parte dos turistas, empresários e moradores. Apesar de não ter um acesso direto ao
mar, esta nos limites da freguesia uma parcela da zona ribeirinha que implica na
necessidade de ações que visem a proteção e a limpeza desta área que desagua alguns
quilómetros à frente no mar. É preciso ter em mente que estamos a utilizar água potável
para lavar ruas e sarjetas. Alternativas mais eficientes e económicas precisam ser pensadas
para se reduzir este consumo ao mesmo tempo em que se entrega um ambiente mais
limpo e salubre aos moradores da freguesia. 

PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER
O USO SUSTENTÁVEL DOS
ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE
FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS,
COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER
E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA
TERRA E DETER A PERDA DE
BIODIVERSIDADE

METAS GLOBAIS

Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas,

montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos
internacionais; 

Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros
para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas;

META DA JUNTA:

Meta 1 – Até 2020 revitalizar os jardins no interior dos prédios da Junta e instalar papeleiras
com separadores para cada um dos tipos de resíduos, nos prédios da junta e nas
papeleiras espalhadas pelas ruas da freguesia, em parceria com a CML;
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META DA FREGUESIA:

Meta 1 – Até 2025 criar jardins comestíveis, de acesso livre a todos que circulam. Plantar
árvores frutíferas que forneçam frutas e deem sombra;

Meta 2 – Promover, até 2015, iniciativas de engajamento da sociedade civil para que se
assuma o cuidado e trato de 5 dos 11 jardins na freguesia
Meta 3 – Até 2021, instalar 5 jardins verticais em sítios de responsabilidade da Junta e
estimular a implantação de jardins verticais por seus fregueses nas suas residências,

através do apoio técnico e logístico;

BOAS PRÁTICAS: 

A Junta de Freguesia desenvolve um projeto que se chama Bairro Verde, inciativa que
busca o envolvimento da população, dos turistas de estudantes e trabalhadores a esta
experiência gratuita de impacto ambiental, na plantação ou cuidado com os jardins da
freguesia. E a partir de 2019, distribui pequenos compartimentos para se guardar as
beatas de cigarro e não deitar ao chão. 

   

PORQUE O ODS 15 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

Os espaços verdes para além de serem o habitat de diversas espécies de plantas e
animais ainda são uma fonte de contemplação para os humanos. Também são
responsáveis pela purificação do nosso ar.   A proteção e a conservação destes espaços
são primordiais na freguesia da Misericórdia que conta com 11 jardins e largos. E é preciso
fazer mais, a implantação de novos jardins verticais ou comestíveis na freguesia favorece a
sensibilização e o comprometimento da sua população na proteção e conservação dos
jardins e dos espaços públicos.

PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E
INCLUSIVAS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
PROPORCIONAR O ACESSO À JUSTIÇA
PARA TODOS E CONSTRUIR
INSTITUIÇÕES EFICAZES, RESPONSÁVEIS
E INCLUSIVAS EM TODOS OS NÍVEIS

METAS GLOBAIS

Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas;

Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis; 

Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em
todos os níveis;

METAS DA JUNTA:

Meta 1 – Implementar até 2020 processos mais transparentes em todos os níveis
da autarquia;
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Meta 2 – Adotar em 2021 medidas anticorrupção efetivas nos processos, projetos  e
compras públicas da JFM, como o Plano anticorrupção: com a identificação das não
conformidades,  as ações corretivas e aplicação destas ações corretivas;

METAS DA FREGUESIA:

Meta 1 – Criar em 2021 uma central de atendimento ao freguês que facilite a
interlocução com a Junta de Freguesia e agilize a solução de problemas e situações
adversas;

Meta 2 – Promover ações efetivas e eventos culturais para reduzir a violência, a
intolerância e o maltrato contra as pessoas pertencentes a grupos mais vulneráveis, como
mulheres, meninas, pessoas migrantes, refugiados, afrodescendentes, LGBTQI+, e pessoas
com deficiência;

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

Atualmente a Junta de Freguesia da Misericórdia, em função a lei de responsabilidade
pública, disponibiliza anualmente o documento detalhado com a sua prestação de
contas. 

 

PORQUE O ODS 16 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

A responsabilidade com o recurso público é um princípio fundamental às autarquias. A
promoção de processos mais transparentes e idôneos é um objetivo indispensável a
Junta de Freguesia pois favorecem o acompanhamento dos gastos dos recursos públicos
pela população e a correta aplicação dos recursos públicos.

FORTALECER OS MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO E
REVITALIZAR A PARCERIA
GLOBAL PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

METAS GLOBAIS

Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e a difusão de tecnologias
ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis,

inclusive em condições concessionais e preferenciais, conforme mutuamente acordado; 

Aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável;

Respeitar o espaço político e a liderança de cada país para estabelecer e implementar
políticas para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável; 
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As parcerias multissetoriais 
Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por
parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise,

tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do
desenvolvimento sustentável em todos os países, particularmente nos países em
desenvolvimento;

METAS DA JUNTA:

Meta 1 – Assumir o compromisso de publicar este e outros documentos que favoreçam o
alcance dos ODS por esta e as demais freguesias; 

METAS DA FREGUESIA:

Meta 2 – Ampliar até 2025 as parcerias com associações, fundações e instituições para
que se conquiste mais rapidamente as metas estipuladas no âmbito dos ODS;

Meta 3 – Até 2020, estabelecer protocolos de colaboração com universidades e centros
de ensino na busca por soluções e alternativas criativas para os desafios sociais,

económicos e políticos da JFM, incentivar a pesquisa qualitativa e quantitativa na
freguesia;

Meta 4 – Até 2020 estabelecer com a Associação dos Comerciantes do Bairro Alto ações
conjuntas para se repensar o desenvolvimento local e favorecer iniciativas inovadoras;

Meta 5 – Até 2021, estabelecer 2 parcerias com as empresas privadas em formato de
protocolos para se implementar projetos de responsabilidade sócio-empresarial,
artísticas e culturais na Freguesia;

 

BOAS PRÁTICAS LOCAIS: 

As parcerias locais são fundamentais para promover o desenvolvimento na freguesia.

Dentro dos parceiros, podemos destacar a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, em
todas as áreas sociais, nomeadamente a Casa Impacto, que é uma incubadora de
empreendedorismo social. Um outro parceiro a destacar é o Turismo de Portugal nas
linhas de apoio ao turismo. O Ministério do Ambiente e da Transição Energética, na
candidatura a fundos financeiros para se alcançar as metas dos ODS. A CML pelo apoio
logístico e humano nos protocolos de delegação de competências. 

 

PORQUE O ODS 17 É IMPORTANTE PARA A JUNTA DE FREGUESIA:

A Junta de Freguesia precisa ampliar as suas parcerias nas diversas áreas de atividades,

como as de cunho social, cultural, educacional e tecnológico. Estas parcerias são
importantes para a ampliação da atuação e do fortalecimento da relação entre a Junta e
estas entidades da sociedade civil e do setor privado. As parcerias são um caminho
alternativo quando faltam recursos ou mesmo competências legais para se assumir
compromissos mais ambiciosos. Estes parceiros são, portanto, uma ferramenta
fundamental no alcance dos ODS para uma Junta cada vez mais sustentável. Mas para
isto é preciso reduzir as burocracias à volta destas parcerias e facilitar os acordos com o
setor privado e as ONG's, para melhorar alguns dos serviços e ações da JFM. 
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COMO FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO
DOS ODS?

Um dos pontos principais da implementação dos ODS é o financiamento destas
ações a nível local. Com orçamentos limitados e receitas muito pequenas, as
Juntas de Freguesias dispõem de poucos recursos financeiros para serem
mobilizados nestas ações. Primeiro porque ainda não se tem uma previsão
orçamentária para estas ações e segundo porque as receitas mais flexíveis são
limitadas. Contudo, estas metas não podem ser implementadas sem uma clara
estratégia financeira e um cronograma de atividades para se atingir as metas. 

Dispostos a mudar esta realidade, é preciso começar a pensar em alternativas e
previsões orçamentárias para a implementação dos ODS, tendo em vista os
benefícios do presente e os ganhos futuros. Em muitos casos, a implementação
dos ODS reduz os desperdícios e proporcionam a utilização mais eficiente dos
recursos públicos.  

Diante da necessidade de recursos financeiros para se implementar  os ODS e
as metas estabelecidas, como é possível mobilizar estes recursos? 

Muitas alternativas foram discutidas na Cimeira de Venice City Solutions 2030,
ocorrido em novembro de 2018, na ocasião, ideias e boas práticas foram
compartilhadas. As soluções integradas estiveram entre as mais efetivas
apresentadas nesta cimeira. Foram apresentadas formas de envolver os
diferentes níveis governamentais, alinhando as decisões políticas, o
enquadramento legal, as políticas e as práticas ao mais importante: o
orçamento público. Os ODS só serão alcançados com mecanismos de
governação multiníveis, com a participação do setor público, privado e da
sociedade civil.

Das alternativas viáveis para a JFM, é possível pensar em novas parcerias com o
setor privado e membros da sociedade civil organizada para que possam
contribuir de forma construtiva no financiamento e no apoio à implementação
dos ODS. Em muitos sítios, a responsabilidade social do setor privado existe, e
na freguesia da Misericórdia não é diferente. Facilitar essa relação público
privada é um dos desafios a serem enfrentados. O setor privado deve estar
alinhado e próximo do setor público para promoverem a sustentabilidade em
todos os sentidos. 
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Como qualquer outra entidade púbica, as freguesias dispõem de instrumentos
previsionais de gestão, adequados ao enquadramento dos objectivos a atingir face
aos recursos necessários e disponíveis, entre eles o Plano Plurianual de Investimentos
e o Orçamento [22]. No orçamento são previstas as receitas e as despesas relativas a
um período financeiro.  A previsão orçamental para os ODS é uma alternativa para
mobilizar os recursos necessários. Em protocolos estabelecidos com a Câmara de
Lisboa, nas atribuições de competências, especifica-se uma dotação orçamentária
para os ODS. Condiciona-se a atribuição da competência à alocação de recursos
para ações de caráter sustentáveis. Este recurso deve ser empenhado para formação
de funcionários, cursos formativos e produção de materiais a serem utilizados nas
ações que envolvam a consecução das metas dos ODS. As ações de sustentabilidade
têm um apelo muito forte e configuram-se como uma excelente opção a ser
seguida. 

A terceira alternativa para se financiar as ações é através dos recursos próprios da
Junta, arrecadados por meio dos serviços prestados, da receita do IMI ou da emissão
de licenças. Estes recursos podem ser utilizados de forma mais flexível, de acordo
com as diretrizes políticas da Junta. Portanto, essa é uma das formas de mobilizar
recursos para as ações pretendidas pois refletem assim a preocupação a volta dos
ODS. 

No âmbito do prêmio conquistado por Lisboa, o de Capital Verde Europeia 2020,
inúmeras ações e projetos deverão ser implementados na cidade em três vetores
principais: combate às alterações climáticas, a valorização do território, que coexiste
com a descarbonização e a transformação da economia linear em economia
circular. Portanto, muitos investimento e financiamentos estarão disponíveis e cabe
a JFM estar preparada e com projetos e metas elaborados nesta área para poder
aplicar e usufruir desta "onda verde" e assim conquistar um ambiente mais saudável
e sustentável dentro de seu território geográfico. 

Há ainda a alternativa dos fundos Europeus. Existem fundos que são acessíveis as
autarquias. É preciso estar atento aos editais e elaborar projetos para concorrer a
estes fundos. O acesso a alguns fundos esta condicionada a existência de um plano
de sustentabilidade pela Junta. Para ter acesso a estes fundos é preciso que haja
uma integração e colaboração entre os pelouros da Junta pois estes fundos exigem
um acompanhamento rígido na execução dos recursos.  

A própria ONU, disponibiliza através do PNUD um assessoramento técnico para a 
 condução de projetos com o setor privado, para fortalecer as capacidades dos
governos na condução de processos que envolvem alianças com o setor privado, as
chamadas PPP's. 

O processo de orçamento e planejamento de recursos para a implementação dos
ODS devem ser coordenados para obter os melhores resultados. Todos devem
compartilhar o mesmo cronograma para garantir que o financiamento adequado
seja alocado para as metas prioritárias.
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A INTEGRAÇÃO DOS ODS NAS
AÇÕES DA JUNTA

Uma vez compreendidos os ODS, definidas as prioridades e estabelecidas
metas a serem cumpridas em um espaço de tempo é
preciso pensar em formas de integrá-los. A integração dos ODS esta
diretamente relacionadas com as metas que podem ser de curto, médio
e longo prazo. Estas metas devem orientar as ações e projetos da JFM. O
exercício de integração dos ODS nas ações da Junta, se da através da
resposta a seguinte questão: 

"De que maneira este projeto/ação/política pode contribuir para o
alcance das metas dos ODS? E qual meta? "

É um método que exige um compromisso por parte dos seus servidores.
A integração destas metas nas ações tem um potencial muito grande de
transformar todos os processos internos e consequentemente os
resultados esperados, incluindo a qualidade do serviço prestado, o
gerenciamento dos recursos financeiros e físicos da Junta, a escolha e o
uso de produtos e materiais, os meios de comunicação entre a Junta e os
seus fregueses e por fim o ciclo de atividades de responsabilidade da
Junta e seus colaboradores. Na procura de objetivos compartilhados ou
mudanças sistémicas, a Junta precisa trabalhar com os seus servidores
internos e com os seus parceiros para aumentar o seu impacto e o
alcance destas ações.  

A liderança ativa e participativa da/o Presidente e dos membros do
executivo é a chave para o sucesso de qualquer mudança organizacional
relevante, pois o exemplo dado por estes que ocupam os cargos
superiores é especialmente importante e implica muitas vezes na
mudança de hábitos e solução de problemas sistémicos e burocráticos.
Há também outros passos também relevantes para integrar as metas e
consequentemente atingi-las. 

É preciso que se explique os projetos incorporados ao orçamento local a
todos os servidores. O alinhamento dos projetos da JFM com uma ou
mais metas dos diferentes ODS é fundamental. Assim como a
classificação dos projetos da JFM, seguindo um conjunto de critérios de
sustentabilidade, definidos com base nas prioridades da freguesia.
Recomenda-se considerar várias dimensões, pelo menos social,
econômica, ambiental e cultural.
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É preciso apresentar à Assembleia o projeto de metas dos ODS a serem
implementadas pela Junta de Freguesia da Misericórdia. É preciso
institucionalizar esta ação e torná-la um compromisso com as gerações
futuras e um compromisso para os próximos governos; 

Apresentar na Cerimónia de comprometimento com os ODS os
objetivos e as metas;

É preciso criar uma comissão de implementação dos ODS, que implica
na criação de uma estrutura de governação em favor dos ODS;

É preciso sensibilizar os colaboradores da Junta para que sejam
repetidores dos ODS dentro e fora da JFM;

Acionar os parceiros da JFM, a iniciativa privada e as ONGD's para
contribuirem neste processo;

Incorporar os ODS à estrutura governamental;

Elaborar anualmente um relatório com as metas atingidas no ano;

 

52

PRÓXIMOS PASSOS



C O M U N I C A Ç Ã O  
D O S  O D S



Os ODS fornecem uma linguagem
comum e de fácil compreensão e
por esta razão se torna mais fácil a
elaboração de relatórios. A
comunicação das ações que
envolvem os ODS funciona como
uma poderosa ferramenta para
informar e também engajar a
sociedade civil.
A elaboração dos relatórios dos
avanços é fundamental. A divisão da
monitorização em partes facilita a
identificação do avanço dos projetos
e os estágios do mesmo.

PARA ALÉM É PRECISO, EM TERMOS DE
COMUNICAÇÃO:

 A forma de comunicar estas ações
também precisa ser estabelecida e
planejada. Atualmente a Junta de
Freguesia apresenta quatro principais
meios de comunicação digital com os
seus fregueses: o website, a página no
Facebook, o Instagram e a newsletter.
A comunicação física é feita através
de quadros espalhados em pontos
estratégicos da freguesia e também
disponibilizado na sede e nas
delegações da JFM.

Elaborar uma campanha para os
ODS da JFM;

Inserir nos materiais impressos e
digitais da Junta as cores e
símbolos da campanha dos ODS,
para fortalecer as iniciativas e
facilitar o reconhecimento destas
ações específicas;

Comunicar as ações da Junta de
Freguesia a Plataforma
colaborativa do Localizing the
SDGS [21] para se inserir na rede
de partilha de boas práticas e
procurar inspirações do que já foi
estabelecido noutras localidades.
Para além, é possível ter acesso a
informações, dados e vídeos para
promover o envolvimento e
treinamento das partes;

Criar uma assinatura de e-mail
padrão para todos os funcionários,
com o logotipo da Junta, a
estampa da campanha dos ODS e
a mensagem de sensibilização;

Elaborar material para apresentar
em Universidades e centros
educacionais com os desafios
futuros da Freguesia e o projeto
dos ODS juntamente as suas metas
e objetivos, de forma a sensibilizar
e atrair os jovens estudantes para
elaboração de pesquisas com
soluções viáveis para o território;

Tornas as páginas da JFM acessíveis
a todos, em formato bilingüe e
com acessibilidade para pessoas
com deficiência auditiva e visual.

Criar um logotipo da Junta de
Freguesia da Misericórdia com as
referências e cores dos ODS;

ORIENTAÇÕES PARA UM FUTURO
SUSTENTÁVEL
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PRÓXIMOS PASSOS

O investimento na profissionalização dos serviços, ações e equipe da Junta
tornam-se fundamentais para o bom desempenho das suas atividades. 

Próximos passos para que se alcancem as metas:

Eleição de 1 funcionário/a, para
acompanhar a elaboração dos
projetos e o andamento dos
mesmos com vistas a implementar
as 90 metas do plano. Uma equipa
de 2 estagiários, alunos da
graduação para auxiliar nos projetos
e ações é altamente recomendável;

1 º

Oferecer uma formação técnica à
equipa da Junta sobre os ODS e
apresentar as metas estabelecidas.
Elaborar e ministrar um curso de
formação para cada um dos
pelouros e estabelecer um ponto
"focal" em cada um;

2 º

Definir as responsabilidades
referentes as metas e estabelecer
um organograma para cada um dos
pelouros. Esta estrutura institucional
favorece a percepção das
responsabilidades e traz
consigo mais clareza no processo de
tomada de decisão e planejamento
de atividades. Aprimorar a coleta de
dados dos projetos a fim de
quantificar e qualificar todas as
ações;

3º

Estimular a formação dos
funcionários, seja em cursos
técnicos, graduação ou mestrados,
através de incentivos como a
flexibilização da carga horária e
gratificações por formação
adquiridas;

4º
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Monitorar todas as atividades da
Junta e identificar rapidamente as
falhas e entraves ao processo de
alcance das metas . Promover a
inovação na gestão pública e
consequentemente projetos mais
eficientes. 

6º
Criar um primeiro projeto piloto a ser
desenvolvido pela Junta para testar
a eficiência do modelo dos ODS.
Este esquema facilita a percepção
das falhas e sucessos para se atingir
as metas. Favorece ainda o
aprimoramento das atividades
futuras; 

5º



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Decorridos 6 anos desde a criação da Freguesia da Misericórdia, observaram-se muitas
mudanças na sua área geográfica em termos sociais, económicos e demográficos. Diante
desta nova realidade a JFM precisa aprimorar a sua coleta de dados e avaliação das suas
políticas, ações e projetos desenvolvidos. A partir da reorganização administrativa em que
foram transferidas novas atribuições, as freguesias conquistaram responsabilidades muito
importantes em termos de políticas públicas. Portanto, torna-se impreterível a
profissionalização dos seus serviços a fim de entregar a população as melhores soluções para
os desafios. 

O processo de elaboração deste projeto contou com a participação de 25 colaboradores da
JFM dos 10 pelouros. Possibilitou-se ainda a identificação das forças e fraquezas, potenciais e
vulnerabilidades. As metas estabelecidas proporcionam a correção dos pontos fracos, o
aproveitamento das oportunidades e potencializa as forças da JFM para a construção de um
espaço mais sustentável em todos os aspectos. A JFM felizmente já desempenha ações que
tocam os 17 objetivos estabelecidos. No entanto, é preciso intensificar as ações para que mais
ações sejam realizadas de forma a atingir os objetivos da Agenda 2030.

A identificação das áreas prioritárias e o estabelecimento das 90 metas já um grande avanço,
mas não é suficiente. Para atingir estas metas e alcançar um desenvolvimento sustentável é
preciso que haja vontade política. É preciso quebrar algumas barreiras impostas pela
burocracia, facilitar a comunicação entre os pelouros, integrar as diferentes equipas nos
projetos e testar novas alternativas de parcerias com a iniciativa privada. 

A JFM ainda apresenta diversos espaços públicos com grande potencial a serem explorados.
Existem dois mercados, o MOBA e o Mercado de São Bento, os prédios da administração
pública, que são: o Palácio Cabral onde se localiza a Sede da JFM, a delegação de São Marçal,
a delegação dos Cordoeiros e a delegação do Bairro Alto. Os espaços culturais, Espaço
Cultural das Mercês e o Espaço Santa Catarina. O Armazém da rua Cecília de Sousa e a Loja
Cecília de Sousa. 
 
A coleta de dados sociais, económicos e demográficos ainda é incipiente. É preciso que se
estimule a elaboração de estudos nesta área da cidade para que possamos entender melhor
os fluxos e desafios da Misericórdia. As métricas das políticas públicas também devem ser
aprimoradas. O processo de elaboração e implementação das políticas públicas precisam ser
repensadas. Uma ação ou projeto necessita de indicadores de impacto, previsibilidade,
ordenamento e orçamento pre-estabelecidos. Não apenas de boas intenções devem se
munir os agentes da administração pública, é preciso conhecimento técnico,
acompanhamento e instrumentos de medição da eficácia dos processos e projetos.  

As falhas também contribuem para o aprimoramento das atividades. Portanto, é preciso
pensar e agir de maneira ágil, estimular projetos pilotos para se dimensionar os impactos e
facilitar a identificação destas falhas. É preciso arriscar com inteligência, falhar rapidamente
e iterar para se identificar soluções com potencial de crescimento em escala [23]. É preciso
promover a acessibilidade na JFM, tanto física quanto digital. Ampliar as ações de promoção
da igualdade de gênero, a inclusão e o respeito a diversidade sexual. 

Em 2025, a 5 anos do fim do prazo da Agenda 2030, torna-se imprescindível uma nova visão
sobre a realidade da JFM. Analisar os avanços alcançados, destacar as metas que foram
atingidas e discutir o que ainda é preciso se fazer para que as demais metas sejam atingidas.
E mais, se preciso for, estipular novas metas que devem ser inseridas, e alinhadas  a realidade
e aos novos desafios que venham a aparecer. 



RECURSOS ÚTEIS
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Vídeo de apresentação dos ODS, "Ninguém fica pra trás" da ONU:
https://www.youtube.com/watch?v=n2p43vVQ2yo&list=PLAm6_yeZLsSQ13Du-
enAhAtQvYy6ez6Wf&index=1

Páginas do Youtube com vídeos educativos e orientações para os governos locais:
United Cities and Local Governments YouTube channel 
The Global Goals YouTube channel
UN YouTube channel

Recursos educacionais gratuitos criado pelos maiores líderes mundiais do desenvolvimento
sustentável: https://sdgacademy.org 

Para aprender mais sobre o processo de Localizing SDG's: www.localizingthesdgs.org
www.global-taskforce.org

Plataforma de informações, debates e ideias para cidades ou entidades locais: www.uclg.org

Relatório em resposta as perguntas em torno de conceitos básicos: inovação, escala e
impacto: Inovação para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, disponível em:
https://www.business4dev.pt/

Rede e plataforma que oferece suporte no terreno para a entrega dos ODS: Local2030:
Localizing the SDG's, disponível em: https://www.local2030.org/about-us.php



NOTAS

[1] Em destaque estão alguns dos projetos desenvolvidos pela JFM. 
[2] Com a antiga divisão administrativa de Lisboa, que se mantém inalterada
há mais de 50 anos, existiam Freguesias com 400 eleitores e Freguesias com 45 mil eleitores.
Proposta nº 451/2011, Reforma Administrativa de Lisboa. Câmara Municipal de Lisboa.
[3] A criação de uma freguesia por agregação determina a cessação jurídica das autarquias locais
agregadas nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 9.º, sem prejuízo da manutenção da sua
identidade histórica, cultural e social, conforme estabelece a lei n.º 22/2012, de 30 de maio.
PROJETO DE LEI N.º 320/XII/2.ª -Art. 4º
[4]Monteiro, 2015.
[5] A assembleia de freguesia é composta por 19 membros quando o número de eleitores for
superior a 20000, por 13 membros quando for igual ou inferior a 20000 e superior a 5000, por 9
membros quando for igual ou inferior a 5000 e superior a 1000 e por 7 membros quando for
igual ou inferior a 1000. Nas freguesias com mais de 30000 eleitores, o número de membros
atrás referido é aumentado de mais um por cada 10000 eleitores para além daquele número.
Cap. III, sec.  I, Artigo 5º - Lei nº 5-A/2002.
[6] Monteiro, 2015. Pág. 74.
[7] Segundo o levantamento da Autoridade Turística Nacional.
[8] Dados extraídos da Diagnostico Social de partida da unidade de desenvolvimento e
intervenção de proximidade Tejo. Santa Casa de Misericórdia, 2016.
[9] Vale ressaltar que as competências foram divididas em 4 áreas temáticas, pela Câmara de
Lisboa, de forma a facilitar a compreensão de cada uma delas.
Disponíveis para consulta no link: < http://www.cm-lisboa.pt/reformaadministrativa >
[9a] Este capítulo foi integralmente baseado no Guia de apoio aos autarcas na gestão 
 económico-financeira das freguesias, 2014.
[9b] Informação extraída do portal do Conselho Português de Finanças Públicas
[10] Sustainable cities and Communities. Towards The Localization onf the SDGs. Disponível em:
https://www.gold.uclg.org/sites/default/files/Towards_the_Localization_of_the_SDGs.pdf
[11]Dado extraído do site da Câmara Municipal de Lisboa, 2013.
[12] Dado extraído do Gabinete da Secretaria de Estado do Turismo. 2017.
[13] Dado extraído do Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa, 2018. Câmara
Municipal de Lisboa.
[14] Discurso da Presidente Carla Madeira sobre o relatório do debate “Os Impactos do Turismo
na Cidade de Lisboa”, na 67 reunião da AML, realizada no dia 07/05/2019.
[15][16] Extraído do documento Estratégia Turismo 2027.
[17] Estudo Urbanístico do Turismo em Lisboa – 2018.
[18] Os objetivos destas ações são: observar, dar feedback, questionar, ouvir, gerar um
compromisso para que mudem de atitudes e comportamentos a serviço do coletivo. Controlar
emoções e conseguir a cada momento relacionar-se de modo positivo com as emoções dos
outros.
[19] Com exceção dos papeis para divulgação de ações e atividades, tendo em vista a grande
circulação de turistas pela freguesia e a dificuldade em atingir este público que não pela via dos
flyers.
[20] Para atingir esta meta depende-se da alteração da legislação dos processos públicos que
proíbe o arquivamento dos processos de compras públicas em plataformas digitais e exige
arquivos físicos.
[21] GUIA DE APOIO AOS AUTARCAS NA GESTÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA das Freguesias da
Região Centro, pág. 36. 
[22] Disponível em: https://www.localizingthesdgs.org/index.php 
[23] Bernardo, Luís Pais, Inovação para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, 2019.
Disponível em: < https://docs.wixstatic.com/ugd/c4f1ab_2c995f84c3154dccaabc97c12113658f.pdf>
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