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Secretaria geral 
 

 Assegurar os procedimentos administrativos adequados à organização e 
funcionamento da Junta de Freguesia de Areeiro. 
 

 Assegurar as atividades de informação, de comunicação e de relações 
públicas. 
 

 Gestão de todo o expediente geral da Junta de Freguesia, pelos diversos 
departamentos, acompanhamento e controle de execução do mesmo. 
 

 No período a que respeita a informação escrita foram passados e emitidos 
(as): 

o Atestados e Declarações:  
Atestados: 104 
Declarações: 119 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  
Total: 84 

 

Institucional 
 
No âmbito das competências foram solicitadas cinco reuniões com os eleitores 
onde foram expostos diversos problemas da freguesia.  
 
17/01/2018 
Jobshadowing – Liceu Filipa de Lencastre 
À semelhança de outros anos, recebi dois alunos do Liceu Filipa de Lencastre, 
onde tive oportunidade de explicar quais são as funções e competências das 
freguesias. Incluí neste dia uma visita com os alunos a todos os departamentos 
da junta, para conhecerem os equipamentos necessários para o trabalho diário. 

 
31/01/2018 
Reunião Sindetelco /CTT 
 
Nesta data reuni com o sindicato a fim de me inteirar de quais as medidas que 
este estabeleceu como forma de contestação ao fecho da estação das Olaias. 
 
05/02/2018 
Reunião CTT – Fecho da estação da Av. Afonso Costa  
Nesta data reunimos com a direção comercial dos CTT para aperceber qual a 
posição desta empresa perante o fecho da estação das Olaias. Manifestei a 
minha oposição quanto a esta intensão, alegando que a zona onde se insere a 
estação ficava desprovida de um serviço que considero essencial. Assim 
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desmarquei-me da política seguida pelos CTT passando a apoiar todos os 
movimentos de contestação. 
 
14/02/2018 
Reunião Dr. Pedro Jesus Gebalis 

A convite da Administração da Gebalis estive reunido com o administrador, onde 
foram debatidas diversas situações do património desta empresa Municipal na 
Freguesia do Areeiro. 

 
16/02/2018 
Reunião Moradores Rovisco Pais 
 
Foi pedido pelos moradores da Rovisco Pais uma reunião para debater diversos 
assuntos relativos aquela artéria. 

Os moradores manifestaram o seu apoio à colocação dos quiosques previstos 
para aquela zona, solicitando também a atenção quanto à exploração dos 
mesmos. 

Fui alertado para a necessidade de as entidades exploradoras promoverem a 
prática de sustentabilidade ambiental, para além da correta convivência com os 
moradores. 

 
19/02/2018 
Reunião – Eng.º Mário Lopes – Sismos 
 
A nosso pedido reuni com o professor Eng. Mário Lopes e Eng. Mónica Ferreira, 
tendo como assunto principal os sismos e o edificado genérico da nossa 
freguesia. Desta reunião resultou a concretização de se proceder a distribuição 
de um folheto alertando a população das medidas que devem ser tomadas em 
caso de sismo. 
 
02/03/2018 
Reunião e visita à Freguesia com Presidente da CML 
 
Nesta data reuni com o presidente da CML para fazermos um ponto de situação 
de vários assuntos sobre a Freguesia do Areeiro. 
1 – Ciclovia da Guerra Junqueiro / Av. De Paris 
2 – Obra de requalificação da Av. do México e Av. Manuel da Maia. 
3 – A passagem do edifício do arquivo municipal do Bº do Arco Cego para a 
Junta de Freguesia com o compromisso de ser aí construída uma creche. 
4 – Passagem também a gestão da junta do quiosque sito na Av. de Roma, que 
se encontra devoluto. 
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05/03/2018 
Reunião EMEL 
 
A meu pedido reuni com a administração da EMEL onde manifestei o meu 
desagrado quanto à demora na implementação das zonas tarifadas no eixo da 
Afonso Costa até às Olaias. 
Ficou acordado também que durante o mês de março os moradores poderiam 
solicitar o dístico de estacionamento, para além do atendimento nas lojas 
habituais, no recém criado posto móvel no pavilhão do Casal Vistoso.  
 

1. Em paralelo com a atribuição de dísticos de residente, a EMEL proporá 
aos interessados a contratação de avenças ao preço promocional de 
35.00 € mensais no parque de estacionamento do Casal Vistoso, desde 
que os residentes prescindam do primeiro dístico, no sentido de reduzir a 
procura de estacionamento na via pública; 

2. Na primeira semana de abril, a EMEL procederá à consignação da 
empreitada de construção do futuro Parque de Estacionamento da Rua 
Manuel Gouveia, com 400 lugares de estacionamento e no qual serão 
também atribuídas avenças de residente nos termos indicados; 

3. No denominado Bairro do Portugal Novo o estacionamento não será 
ordenado, pelo menos nesta fase. 

 
07/03/2018 
Reunião Descentralizada 
 
Ocorreu no auditório do Liceu Filipa de Lencastre onde diversos moradores 
colocaram questões ao presidente da CML.  
 
20/03/2018 
Reunião DMMT foi me apresentado nesta reunião as obras previstas para Av. 
do México. 

Foi discutido o estudo do projeto da ciclovia da Praça de Londres dando 
continuidade à Av. Guerra Junqueiro. 

 
21/03/2018 
Nesta data foi inaugurado o parque Vale da Montanha com a presença do 
presidente da CML. Este novo espaço vem proporcionar a ligação pedonal ao 
parque da Bela Vista. 

Neste mesmo dia, em conjunto com os utentes do Centro de Dia, foi plantada 
uma árvore no Jardim Fernando Pessa simbolizando o Dia Internacional da 
Árvore. 

 
22/03/2018 
Reunião com alguns moradores, onde foi debatido o eventual apoio a uma futura 
associação de proteção das colonias de gatos de rua nesta freguesia. Ficou 
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combinado que a JFA iria contactar os diversos consultórios veterinários afim de 
uma eventual parceria.  

26-03-2018 
A Bordallo Pinheiro ofereceu à Freguesia do Areeiro duas das suas peças mais 
icónicas em tamanho gigante. Para esta inauguração, que teve lugar na Praça 
de Londres e Av. Guerra Junqueiro, esteve presente o Senhor Presidente da 
Camara de Lisboa.  

 

Departamento de Intervenção Urbana e 
Património 
 
Secção Mobiliário Urbano  
 

 Colocação / substituição de um equipamento Fitness (patins) novo na 
Alameda D. Afonso Henriques; equipamento antigo não tem reparação 
(peças) e não se encontra dentro das novas normas de segurança para este 
tipo equipamento. 

 Substituição da rampa lateral do equipamento lúdico (multifunções) existente 
parque infantil da Alameda D. Afonso Henriques, vandalizada. 

 Substituição da mola do boneco / baloiço existente no parque infantil do jardim 
Fernando Pesa. 

 Colocação de uma torneira no fontanário existente na placa central da Praça 
de Londres, vandalizada e sem reparação. 

 Pequenas intervenções em várias instalações / edifícios da Junta de 
Freguesia; Posto de Higiene Urbana do Areeiro e do Arco do Cego, Sede, 
Centro Desenvolvimento Comunitário. 

 Substituição dos bancos existentes na Praça João do Rio por bancos 
restaurados, mesmo modelo. 

 Colocação de um portão novo de acesso a garagem da Sede da Junta. 
 Substituição de bancos no Jardim Fernando Pessa por bancos restaurados, 

bancos retirados para restauro. 
 Reparação da porta de acesso ao parque infantil do jardim Fernando Pessa. 
 Colocação da placa de identificação do parque canino com as respetivas 

regras de utilização no Jardim Fernando Pessa. 
 
Secção de Manutenção de Espaço Público 
 
 Requalificação de calçadas em várias zonas da freguesia: buracos, 

abatimentos de passeios, nivelamento de algumas zonas com cavidades (que 
originam quedas), reafixação e substituição de pilaretes danificados assim 
como de lancis. 
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 Recolocação e substituição de postes de sinais de trânsito danificados em 
vários locais da freguesia. 

 Colocação de um espelho parabólico, na saída do jardim Fernando Pessa 
para a Rua Cervantes. 

 Colocação de dois espelhos parabólicos na Rua Xavier Cordeiro para quem 
acede a mesma pela Rua Ladislau Piçarra. 

 
Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  
 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  
- De 20 / 11 a 25 / 11 / 2017 – Av. Almirante Reis, Av. Eng.º Arantes e Oliveira, 

Alameda D. Afonso Henriques. 
 
- De 01 / 01 a 06 / 01 / 2018 – Av. João XXI, Av. Paris, Av. Roma  
 
- De 08 / 01 a 13 / 01 / 2018 – Av. Madrid, Av. Padre Manuel da Nóbrega, Av. 

Guerra Junqueiro, Av. Sacadura Cabral, Av. João XXI (poente), Rua João 
Villaret, Rua David Sousa, Rua Augusto Gil. 

 
- De 15 / 01 a 20 / 01 / 2018 – Av. Almirante Gago Coutinho, Rua Barão de 

Sabrosa, Az. Fonte Louro, Av. Afonso Costa, Rua Américo Durão, Bairro 
Portugal Novo, 

 
- De 22 / 01 a 27 / 01 / 2018 – Av. Sacadura Cabral, Av. Óscar Monteiro Torres, 

Av. António Jose de Almeida, Av. México, Rua Joao Villaret, Rua David Sousa, 
Rua Augusto Gil, Rua Oliveira Martins, Rua Entrecampos, Rua Brito Aranha, 
Rua Cidade Bucareste, Rua D. Filipa de Vilhena, Rua João Crisóstomo, Av. 
Duque D´Avila, Rua Xavier Cordeiro.   

 
- De 29 / 01 a 03 / 02 / 2018 – Av. Padre Manuel da Nóbrega, Rua Sarmento 

Beires, Rua Robalo Gouveia, Escola Luís de Camões, Bairro Social (sul), 
Praça Londres, Av. Magalhães Lima, Rua do Arco Cego. 

 
- De 05 / 02 a 10 / 02 / 2018 – Rua de Entrecampos, Av. Marconi, Rua João 

Villaret. 
 
- De 12 / 02 a 17 / 02 / 2018 – Rua Actor Isidoro, Rua Barão de Sabrosa Alameda 

D. Afonso Henriques  
 
- De 19 / 02 a 24 / 02 / 2018 – Av. Almirante Reis, A. Afonso Costa, Logradouro 

Praça Pasteur, Logradouro Av. Paris. 
 
- De 05 / 03 a 10 / 03 / 2018 – Av. Madrid, Az. Fonte do Louro, Logradouro PT. 
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- De 12 / 03 a 17 / 03 / 2018 – Av. Madrid e Logradouro PT (continuação), Av. 
Almirante Gago Coutinho.  

 
o Vinagre de Álcool (em substituição do herbicida): 
 
- De 08 / 01 a 13 / 01 / 2018 – Rua Actor Isidoro, Rua José Acúrcio das Neves, 

Alameda D. Afonso Henriques, Bairro dos Actores. 
 
- De 15 / 01 a 20 / 01 / 2018 – Alameda D. Afonso Henriques (Cont.). 
 
o Outros trabalhos realizados: 
 
 Limpeza / varredura diária de arrumamentos, manual e motorizada (motocão 

/ dejetos caninos) e mecanizada (varredoura elétrica). 
 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo). 
 Limpeza do monumento / fonte da Av. Afonso Costa. 
 Limpeza em toda a Freguesia dos semiduros / sarjetas. 
 Remoção de objetos e outros resíduos abandonados na via pública pelos 

fregueses. 
 Remoção de autocolantes de um “tagger” que se encontravam nas papeleiras, 

sinais de trânsito e em outros locais, tendo recolhido cerca de uma centena. 
 Limpeza e manutenção diária dos lagos (Praça João do Rio e Jardim Afrânio 

Peixoto). 
 Apoio a outros serviços / departamentos quando solicitados. 
 
Secção Manutenção de Espaços Verdes  
 

 Manutenção dos espaços verdes da freguesia, incluindo o corte de 
relvados, sacha e monda de canteiros, realização de caldeiras para 
arbustos e poda de arbustos. 

 Recolha periódica de lixos domésticos dos espaços verdes. 
 Remoção de árvore cortada / abatida pelo RSB devido a temporal, junto a 

Escola D. Filipa de Lencastre. 
 Remoção de árvore cortada / abatida pelo RSB devido a temporal, na 

Alameda D. Afonso Henriques. 
 Remoção de pernada com algum porte cortada pelo RSB na Av. do México 

com a Av. Manuel da Maia.  
 Corte e remoção de uma pernada (algum porte) que partiu no recreio do 

2º Ciclo da Escola D. Filipa de Lencastre. 
 Corte e remoção de pernada de grande porte que caiu e cortou trânsito na 

praça de Londres, a 1º intervenção realizada pelo RSB (madrugada); 
posteriormente a estrutura que ficou (arvore bifurcada), após avaliação dos 
serviços da CML foi abatida / recolhida por questões de segurança. 

 Poda de todo o arvoredo existente na placa central da Praça de Londres. 
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 Poda de arvoredo nos dois espaços verdes em frente à Escola D. Filipa de 
Lencastre (Rua Ladislau Piçarra com Rua Fernando Pedroso e com a Rua 
Alberto Caetano). 

 Poda de 1 Platanus sp. de grande porte existente na Av. João XXI, frente 
nº 10. 

 Poda de todo o arvoredo existente na Praça João do Rio (placa central e 
árvores em caldeiras junto aos prédios) 

 Poda de todo o arvoredo existente no Logradouro Praça Pasteur 
 Poda do arvoredo existente no Jardim Irmã Lúcia e exemplares de 

Platanus sp. existente ao longo da Rua Brás Pacheco 
 Poda de arvoredo existente à volta da Escola D. Filipa de Lencastre (Rua 

Fernando Pedroso e Rua Caetano Alberto). 
 Poda de arvoredo no Jardim Fernando Pessa 
 Poda de arvoredo no Autoparque Paris a Poente 
 Poda de arvoredo na Rua Alves Redol 
 Poda de alguns exemplares na Avenida Gago Coutinho (separador central 

e junto aos nº25 e 26) 
 Poda de todo o arvoredo existente na Avenida Óscar Monteiro Torres 
 Podas de arvores e arbustos existentes na Rua Sarmento Beires entre o 

nº 1 e nº 23 B 
 Abate de árvore na placa central da Praça de Londres, o referido pedido 

de abate foi avaliado / autorizado pelos serviços da CML. 
 Abate de 2 Platanus sp. por questões de segurança. Os abates tiveram 

também a avaliação / autorização dos serviços da CML (Rua Ladislau 
Piçarra com Rua Fernando Pedroso e a Rua Caetano Alberto) 

 Abate de 1 Phoenix sp., situada no parque canino do Jardim Fernando 
Pessa. O abate foi autorizado pela CML 

 Abate 1 Laurus nobilis, de 1 Populus canadensis e 1 Schinus molle, 
situados no Jardim Fernando Pessa. Os pedidos de abate foram 
autorizados pelos serviços da CML. 

 Abate de 1 Populus sp. situado no Autoparque Paris a Poente. O pedido 
foi autorizado pelos serviços da CML. 

 Remoção de 2 cepos na Praça de Londres 
 Remoção de ninhos de processionária em Pinus pinea, no Jardim sobre a 

Fonte Monumental (Alameda Afonso Henriques), Autoparque Madrid e 
Separador Central da Avenida Afonso Costa. 

 Colocação de fitas adesivas para captura da lagarta nos exemplares de 
Pinus pinea do Jardim sobre a Fonte Monumental (Alameda Afonso 
Henriques) e algumas árvores do Autoparque Madrid. 

 Plantação de 1 exemplar de Schinus molle, no jardim Fernando Pessa, em 
substituição do exemplar abatido. 

 Plantação de 1 exemplar de Acer pseudoplatanus no Logradouro da Praça 
Pasteur 

 Requalificação dos canteiros na Rua Veríssimo Sarmento 
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Departamento de Licenciamento  
 
 
 2017 1º Trim. 

2018 
TOTAL 

Total de Processos 
Recebidos 

635 188 823 

Meras Comunicações 
Prévias 

624 186 810 

Pedidos de Autorização 11 2 13 
Dos quais Deferidos 5 1 6 
E dos quais Indeferidos 5 0 5 
Processos Sem Efeito 10 2 12 

Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento 

 

Departamento de Ação Social  
 
 Atendimentos 

Os atendimentos do Núcleo de Ação Social (NAS) realizam-se, mediante 
marcação prévia, às terças e sextas feiras na Sede da Rua João Villaret e às 
terças, quartas e sextas-feiras na Delegação da Rua Abade Faria e no Centro 
de Desenvolvimento Comunitário Areeiro por Ti, sito no Bairro das Olaias, não 
obstante o facto de que diariamente se realizarem atendimentos de emergência 
que, dada a natureza dos problemas, exigem intervenção imediata. 
Entre janeiro e fevereiro de 2018 realizámos 142 atendimentos em gabinete e 
33 visitas domiciliárias. 
 

 Programa Ferro de Soldar 
O Programa Ferro de Soldar, desenvolvido em parceria com a Fundação São 
João de Deus, é dirigido a residentes em situação de vulnerabilidade, visando 
contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade das suas 
residências, através de pequenas reparações domésticas. Entre janeiro e 
fevereiro de 2018, realizámos 6 intervenções de pequenas reparações 
habitacionais ao abrigo deste Programa. 
 

 Programa de Apoio Alimentar 
Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, 
assegurámos a entrega mensal de cabazes alimentares a 81 agregados 
acompanhados pelo NAS. 
 

 Programa Olá Bom Dia 
Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, criado com o intuito de combater a solidão 
e isolamento da população idosa na Freguesia do Areeiro, realizámos 1066 
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chamadas telefónicas para residentes sinalizados para este Programa, entre 
os meses de janeiro e fevereiro de 2018. 
 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 
Integrámos, desde janeiro de 2018, data em que demos inicio ao Programa na 
Freguesia do Areeiro, 52 agregados familiares no Programa Abem. Só em 
janeiro de 2018, os beneficiários da Freguesia do Areeiro puderam adquirir, 
sem custos, 245 embalagens de medicamentos prescritos. À data este 
Programa já conta com 9 farmácias aderentes na Freguesia do Areeiro. 
 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens Lisboa Centro (CPCJ-
Lisboa Centro) 
Estivemos presentes nas reuniões mensais da Comissão Alargada da CPCJ-
Lisboa Centro no sentido de articular estratégias de intervenção nas áreas da 
promoção dos direitos e prevenção das situações de perigo. 
Em 2017 foram instaurados 51 processos de promoção e proteção na 
Freguesia do Areeiro, metade dos quais por exposição das crianças a situações 
que possam comprometer o seu bem-estar e desenvolvimento, nomeadamente 
e, maioritariamente, situações de violência doméstica. Este ano, só em janeiro, 
foram abertos 14 processos na Freguesia.  
 

 Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego (GEPE) 
Demos continuidade às reuniões semanais do GEPE, que têm lugar todas as 
quartas-feiras na Casa da Cultura e Juventude do Alto do Pina. 
Estes grupos informais de pessoas em situação de desemprego, servem o 
propósito de promover uma procura ativa de emprego, seguindo uma 
metodologia adaptada dos grupos de autoajuda, em que todos participam e se 
apoiam não só na procura de ofertas de emprego, como também no ultrapassar 
das situações de desmotivação e isolamento originadas por situações de 
desemprego prolongado. 
À data, o grupo conta com cinco participantes ativos e dois ex-participantes já 
inseridos no mercado de trabalho. 
 

 Seminário "Parcerias APAV para a Referenciação de Vítimas de Crime" 
Estivemos presentes no Seminário promovido pela Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima, no âmbito das redes de referenciação de vítimas de crime, onde 
foram oradores diversos profissionais da área social, saúde e justiça. O evento 
teve lugar no dia 2 de março, nas instalações da sede da Policia Judiciária de 
Lisboa. 
 

 Programa de Consultas Abertas a toda a Comunidade – SCML 
Estivemos presentes na apresentação do Programa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa que visa a disponibilização de consultas de medicina 
geral, de enfermagem e especialidade a qualquer cidadão residente, ou não, 
na cidade de Lisboa, a preços equivalentes às taxas moderadoras praticadas 



 

12 
 

no Serviço Nacional de Saúde, bastando para o efeito, o beneficiário registar-
se em qualquer uma das Unidades de Saúde da SCML. 
 

 Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza de Lisboa 
Estivemos presentes no segundo momento de reflexão subordinado ao tema 
“Perspetiva Multidimensional Integrada – A Governança” no âmbito da iniciativa 
“Encontros Imediatos de Muitos Degraus” do Observatório de luta contra a 
Pobreza na cidade de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa. O principal 
objetivo destes encontros é o de trabalhar no sentido de definir um caminho 
para uma estratégia local integrada de luta contra a pobreza na cidade de 
Lisboa. 
 

 Projeto RADAR 
Participámos na Sessão de Trabalho sobre o Projeto “RADAR – Sinalização de 
População 65+” promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e pela 
Câmara Municipal de Lisboa. 
Este projeto é uma medida de operacionalização do Programa “Lisboa, Cidade 
de Todas as Idades” cujo objetivo é sinalizar a população com mais de 65 anos 
de idade, identificando-a e registando as suas necessidades básicas para uma 
melhor resposta em rede aos desafios do envelhecimento na cidade de Lisboa. 
 

 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 
Dia 20 de Fevereiro, demos início, enquanto estrutura de proximidade, à 
distribuição semanal de produtos alimentares do PO APMC da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.  
 

 Grupo de Parceiros Arroios e Areeiro 
Participámos nas reuniões do Grupo de Parceiros de Arroios e Areeiro, onde, 
mensalmente, foram debatidas estratégias de intervenção e articulação entre 
as entidades parceiras em situações de grande vulnerabilidade social 
sinalizadas nas áreas geográficas das freguesias de Areeiro e Arroios. Este 
grupo é constituído por técnicos de ação social de diversas entidades, tais 
como: Associação Nacional para a Ação Familiar, Centro Comunitário de 
Desenvolvimento Social de Lisboa, União de Pensionistas de Previdência e 
Segurança Social, AMI – Porta Amiga das Olaias, SCML - Unidade de 
Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da Alameda , Unidade de 
Saúde Familiar da Alameda, Centro Social e Paroquial de São João de Deus, 
Centro Social e Paroquial de São Jorge de Arroios e Junta de Freguesia de 
Arroios 
 

 Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – Campanha 2018 
Elaborámos o Programa de Atividades para a Campanha 2018 do Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos na Infância que se assinala em abril, este ano 
direcionado para as questões da Parentalidade e dos Direitos da Criança, sob 
o mote “Cuidar e Proteger, faz-me Crescer”, slogan da Comissão Nacional de 
Protecção de Crianças e Jovens adotado a nível nacional.  
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A Campanha deste ano visará não só sensibilizar e informar a comunidade local 
para a adoção de boas práticas na proteção de crianças e jovens e na 
Parentalidade, como também promover a participação da comunidade na 
discussão deste tema. 
 

 Iniciativa Bebé Areeiro 
Com o objetivo de aligeirar a responsabilidade financeira que acarreta o 
nascimento de uma criança e de reconhecer a importância da chegada de uma 
nova criança a uma Freguesia cada vez mais envelhecida, criámos a iniciativa 
Bebé Areeiro que visa a distribuição de cabazes de bens essenciais para bebés 
recém-nascidos. 
O trabalho desenvolvido entre fevereiro e março incidiu essencialmente sobre 
a preparação e apresentação da iniciativa a potenciais parceiros, seguindo-se 
a fase de operacionalização da mesma, para um arranque previsto para maio 
de 2018. 
 

Educação 
 
Reparação, Manutenção 
Reparação e manutenção do espaço escolar do Jardim de Infância António José 
de Almeida e da EB1 São João de Deus. 
 
Erasmos + EB1 São João de Deus 
Parceria com o Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre para o alargamento 
do Programa Erasmos + à Escola Básica São João de Deus. Ao abrigo do 
Programa Erasmos + várias famílias de alunos da EB1 São João de Deus 
receberam em sua casa alunos de escolas de 5 países da União Europeia que, 
durante a estadia, puderam assistir a aulas e fazer visitas a vários pontos de 
interesse da Cidade de Lisboa. 
 
Areeiro em Férias no Natal 
Realização e acompanhamento do Programa Areeiro em Férias no Natal, uma 
colónia de férias não-residencial dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade, 
que visa dar um suporte adicional às famílias residentes, neste período de 
interrupção escolar de férias de Natal, em que as respostas sociais alternativas 
são poucas.  
A Colónia de Férias de Natal contou com inúmeros ateliers lúdicos e didáticos 
de expressão dramática e de culinária, momentos de magia, passeios, jogos, 
dança, piscina e cinema entre outras atividades lúdicas e didáticas. A iniciativa 
decorreu no Centro Intergeracional do Areeiro e garantiu umas férias escolares 
animadas a todos os participantes. 
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Circo de Natal 
Este ano em vez da tradicional festa de Natal no Pavilhão do Casal Vistoso 
dirigida às crianças da freguesia, a Junta de Freguesia do Areeiro optou pela 
realização do Circo de Natal do Areeiro, um programa que é, não só dirigido às 
crianças da freguesia, mas a toda a família, para que todos pudessem usufruir 
de momentos mágicos, de convívio e criar memórias de bons momentos em 
família. O Circo escolhido foi o Circo Chen, uma vez que não utiliza animais nos 
seus espetáculos e que estava instalado no Parque Bela Vista, em Marvila, perto 
da Freguesia do Areeiro e para este espetáculo foram disponibilizados 3000 
bilhetes gratuitos aos residentes do Areeiro. 
 
Decoração do Atelier da Universidade Sénior 
O atelier da Universidade Sénior tem agora ainda mais encanto com uma árvore 
Projectada e concretizada pelos nossos alunos. Cada enfeite desta árvore 
colocada na parede do atelier, representa o contributo de um dos elementos da 
Universidade, alunos e professores, que estão de parabéns pela realização 
desta obra de arte. 
 
Job Shadowing 
Realização em parceria com a Escola Secundária Dona Filipa de Lencastre de 
mais uma edição da iniciativa Job Shadowing. Nesta iniciativa os alunos do 
ensino secundário podem optar por passar um dia numa das dezenas de 
empresas e instituições disponibilizadas, para perceber o que fazem os seus 
profissionais e optarem mais conscientemente pela carreira que pretendem 
seguir. A Junta de Freguesia do Areeiro, recebeu este ano dois jovens que 
tinham interesse em saber em que consistia o trabalho de uma Junta de 
Freguesia. Esta experiência permitiu que os alunos conhecessem o 
funcionamento da Junta de Freguesia, assim como os funcionários e os vários 
departamentos, acompanharam o trabalho do Presidente e visitaram vários 
pontos de interesse da Freguesia do Areeiro. 
 
Exposição de Pintura e Cerâmica  
Realização de uma exposição dos trabalhos de pintura e cerâmica dos alunos 
dos ateliers da Casa da Cultura da Junta de Freguesia do Areeiro. Esta 
exposição com entrada livre, realizou-se de 13 a 20 de janeiro numa loja da 
Avenida João XXI e foi um sucesso. 
 
Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre - 14º Campeonato de Jogos 
Matemáticos 
Disponibilização de transporte para a participação dos alunos do Agrupamento 
de Escolas Dona Filipa de Lencastre no 14º Campeonato de Jogos Matemáticos, 
que se realizou no Externato Penafirme, em Torres Vedras. 
 
Carta Educativa e Plano Estratégico Educativo de Lisboa. 
Reunião em conjunto com as Freguesias do Grupo Oriental/Centro para 
apresentação de propostas para a revisão da Carta Educativa da Cidade de 
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Lisboa, a elaboração da nova Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo 
de Lisboa. 
 
Projeto Escola Azul 
Parceria com os alunos do Agrupamento de Escolas Dona Filipa de Lencastre 
no âmbito do Projeto Escola Azul. O Projeto Escola Azul tem como objetivo 
despertar os alunos para a importância do mar e vai contar com várias iniciativas 
ao longo do ano letivo 2017/2018. A primeira iniciativa teve lugar no mês de 
março e consistiu na participação de quatro turmas, que ao longo de dois dias 
se deslocaram às praias de Cascais para ações de limpeza e consciencialização 
da importância de manter as praias limpas.   
 
Universidade Sénior 
Compilação dos conteúdos programáticos das 22 disciplinas lecionadas na 
Universidade Sénior do Areeiro no ano letivo 2017/2018, de forma a que estes 
estejam disponíveis para visualização no site da Junta de Freguesia do Areeiro. 
 
Areeiro em Férias na Páscoa 
Preparação, divulgação, e receção de inscrições para a Colónia Areeiro em 
Férias da Páscoa, que se realiza nas interrupções letivas de Páscoa, dirigida a 
crianças dos 6 aos 12 anos de idade e que terá lugar no Centro Intergeracional 
do Areeiro. Esta iniciativa tem o objetivo de proporcionar umas férias lúdicas e 
didáticas para as crianças da freguesia do Areeiro, e realiza-se de 26 de março 
a 6 de abril. 
 

Cultura 
 

Video-mapping de Natal 
A Fonte Luminosa da Alameda D. Afonso Henriques foi, pela primeira vez, o 
cenário do habitual espetáculo gratuito de video-mapping de Natal da cidade de 
Lisboa. Com o tema “Lisbonland”, de 14 a 23 de Dezembro, os residentes da 
Freguesia do Areeiro, mas também de toda a cidade de Lisboa puderam usufruir 
do espetáculo que incluiu animações 4D com jatos de fogo sincronizados com 
as imagens projetadas ao som da música de Cuca Roseta. 
 
Parceria TUIST - Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico   
Renovação da parceria anual com a Tuna Universitária do Instituto Superior 
Técnico para a realização de várias iniciativas de âmbito cultural para os 
residentes da Freguesia do Areeiro. 
 
Agrupamento de Escuteiros 1050 de São João de Deus 
Reunião com Agrupamento de Escuteiros 1050 de São João de Deus, para a 
apresentação do plano de atividades e análise de futuras parcerias e iniciativas 
conjuntas. 
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Reunião de preparação do Concerto Sons pela Cidade  
Reunião para a preparação da iniciativa Sons pela Cidade 2018, um ciclo de sete 
espetáculos de música de câmara / clássica que, pelo terceiro ano consecutivo, 
percorreu várias Freguesias de Lisboa. A iniciativa, livre e gratuita, decorreu no 
âmbito do protocolo entre a CML, a Orquestra Metropolitana e sete Juntas de 
Freguesia da Cidade de Lisboa. O programa desta 3ª edição contou com obras 
de compositores que marcaram a História da Música, como Mozart, Schubert, 
Händel ou Schostakovich. 
 
Workshop “Nestlé Health – Alimentar um corpo forte e um espírito jovem”  
Realização de um workshop, dirigido à população sénior da freguesia, com o 
objetivo de dar a conhecer a importância da nutrição na saúde, assim como, 
cuidados e hábitos alimentares saudáveis, que devem adotar de forma a manter 
uma boa qualidade de vida e um espírito jovem. 
 
Visitas de Estudo Seniores 
Organização e realização de visitas de Estudo orientadas pelo Professor Jorge 
Melicio ao Museu Bordalo Pinheiro no Campo Grande e à emblemática Torre do 
Tombo, localizada na Cidade Universitária.  
 
Concerto Sons pela Cidade 
Organização e realização, em parceria com a CML e a Orquestra Metropolitana 
do Concerto Sons pela Cidade da Freguesia do Areeiro. Esta iniciativa pretende 
levar a música clássica ao público em geral através de concertos de entrada livre 
e gratuita. Este concerto realizou-se no dia 4 de março na Igreja São João de 
Deus e contou com um quarteto de cordas que interpretou obras de Korngold e 
Lopes-Graça. 
 
XX TUIST - Festival de Tunas da Cidade de Lisboa 
No âmbito da parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Tuna 
Universitária do Instituto Superior Técnico, a Junta de Freguesia disponibilizou 
gratuitamente aos residentes, 600 bilhetes para o XX TUIST - Festival de Tunas 
"Cidade de Lisboa. O festival organizado pela Tuna Universitária do Instituto 
Superior Técnico realizou-se nos dias 9 e 10 de março na Aula Magna da Reitoria 
da Universidade de Lisboa.  
 
Palestra com Richard Zimler 
"O Evangelho Segundo Lázaro" é, provavelmente, o romance mais completo e 
magistral do autor luso-americano Richard Zimler que reside no Areeiro e foi 
sobre esta obra que o escritor veio falar na palestra que se realizou no dia 12 de 
março, no Auditório da Junta de Freguesia do Areeiro.  
Muitos foram os fregueses do Areeiro que participaram nesta iniciativa em que o 
autor, Richard Zimler, se debruçou sobre o tema central do seu livro: uma 
amizade muito particular, a que une Jesus e Lázaro. 
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Dia Internacional da Mulher 
Organização e desenvolvimento de iniciativa no âmbito da comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. A iniciativa consistiu na distribuição de flores (gerberas) 
e serenatas a todas as mulheres, transeuntes e comerciantes na Freguesia ao 
som das músicas da TUIST - Tuna do Instituto Superior Técnico. 
 
Dia Internacional do Abraço – Abraços Grátis 
Organização da 4ª edição do Dia Internacional do Abraço – Abraços Grátis na 
Freguesia do Areeiro. Esta iniciativa tem como objetivo promover a proximidade 
entre pessoas, combater a exclusão e o isolamento social, e conta com a 
participação da Associação Free Hugs Portugal. 
 
Noites de Luar  
Realização de reuniões e contactos para a realização de mais um a edição das 
“Noites de Luar” em parceria com a Tuna Universitária do Instituto Superior 
Técnico.  
 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 

Coordenação e organização de atividades diárias do Centro, reuniões periódicas 
para avaliação de desempenho, propostas de novas atividades realização de 
semanas abertas, workshops e dias temáticos sempre em conjunto com os seus 
intervenientes (colaboradores, professores, terapeutas, alunos, encarregados de 
educação). 
 
Magusto 
Realização de um lanche convívio para todos os utentes, professores e 
funcionários do Centro Intergeracional do Areeiro, onde puderam usufruir de 
momentos de convívio e desfrutar de castanhas assadas ao som de músicas 
cantadas pelo Coro do Areeiro. 
 
Espaço Jovem 
Abertura do Espaço Jovem no Centro Intergeracional do Areeiro, com o objetivo 
promover o sucesso escolar, proporcionar um espaço de convívio entre as 
crianças e jovens, bem como o desenvolvimento de atividades lúdicas e 
educativas. 
Depois de ouvidas as escolas e associações de pais da Freguesia, de se ter 
percebido junto dos mesmos que, a principal razão apresentada para a falta de 
aproveitamento escolar de alguns alunos, era a escassa oferta de apoio após o 
horário escolar na Freguesia do Areeiro, a preços comportáveis pelas famílias, 
foi criado o Espaço Jovem do Areeiro. 
O Espaço Jovem funciona no Centro Intergeracional do Areeiro, de Segunda a 
Sexta-feira, das 15h às 20h, para crianças do 5º ao 9º ano de escolaridade com 
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o intuito de promover um incentivo ao estudo de forma acompanhada e tem o 
custo de 15€ mensais.  
Os horários e idades foram definidos em articulação com as associações de pais, 
depois de realizados vários inquéritos aos encarregados de educação dos 
alunos, de modo a facilitar a gestão de horários das famílias. 
 
A dinamização do espaço é feita por uma Animadora Sociocultural, com o apoio 
do GASIST – Grupo de Acão Social do Instituto Superior Técnico, que tem uma 
parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro para a colocação de voluntários, 
estudantes do Instituto Superior Técnico, nas áreas do apoio ao estudo e das 
explicações, principalmente nas matérias relacionadas com a Matemática e 
Físico-química. 
As crianças que frequentam o Espaço Jovem gerem o seu próprio tempo, 
conforme o seu horário escolar e das atividades extracurriculares, podendo para 
além da realização dos trabalhos de casa e apoio ao estudo, realizar atividades 
lúdicas.  
 
Sarau de Natal 
No dia 14 de dezembro realizou-se, no auditório da Igreja São João de Deus, o 
Saru de Natal do Centro Intergeracional do Areeiro onde foram realizadas 
apresentações de algumas modalidades em funcionamento no Centro 
Intergeracional do Areeiro como o Coro do Areeiro, a Expressão Dramática, o 
Hip Hop, e a Ginástica de Manutenção Sénior.  
 
Malhas Solidárias 
Os membros do Clube de Tricot e Crochet do Centro Intergeracional do Areeiro 
foram desafiados a criar o projeto “Malhas Solidárias” que consistia em 
realizarem ao longo do ano de 2017 mantas de "retalhos" com quadrados de 
crochê (9cmx9cm) para entregar a uma instituição da Freguesia do Areeiro na 
altura do Natal.  
Este projeto contou não só com a participação dos membros do Clube, mas 
também, depois de divulgado pela Junta de Freguesia, com o contributo de 
muitos fregueses que fizeram chegar ao Centro quadrados de crochê e novelos 
de lã. O resultado final foi a entrega de 20 mantas solidárias às utentes do Lar 
Residencial de São João de Deus, mesmo a tempo do Natal. 
 
Grupos ABC 
Os Grupos Aprender, Brincar, Crescer abriram nova turma para as suas sessões 
de promoção da aprendizagem para crianças e adultos. A iniciativa inclui 
atividades educativas e lúdicas e destina-se a bebés e crianças até aos 4 anos 
que não frequentem creche ou jardim de infância e aos seus pais ou cuidadores.  
As sessões são gratuitas decorrem às 4ª feiras, entre as 10H00 e as 11H30, no 
Centro Intergeracional do Areeiro.  
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Novas Modalidades e Novos Horários 
De forma a adaptar os horários e modalidades do Centro Intergeracional do 
Areeiro à procura dos nossos residentes nos últimos meses foram criadas: novas 
molalidades, HIIT- Treino de Alta Intensidade e Danças de Bollywood; novas 
turmas de modalidades já existentes, com muita procura e sem vagas nas turmas 
existentes, ginástica localizada e pilates; e alargado o horário até às 21h, para 
que mais facilmente a frequência do Centro possa ser ajustada aos horários de 
trabalho e familiares dos nossos residentes. 
 
Jantar de Páscoa Jovem 
Realização de jantar convívio no âmbito das férias da Páscoa, para as crianças 
e jovens que frequentam as atividades do Centro Intergeracional do Areeiro. 
 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Areeiro 
 

Os presentes dados referem-se à intervenção realizada no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por TI de 15 de dezembro de 2017 a 31 
de março de 2018.  
No período referido o Centro de Desenvolvimento Comunitário deu resposta a 
67 processos na área da psicologia e do serviço social e envolveu 234 
participantes nas atividades/valências descritas no presente quadro. 
 
Atividade | Valência Nº Processos 
Gabinete de Psicologia 15* 
Gabinete de Serviço Social 52* 
Total 67 
  
Atividade | Valência Nº de 

Participantes 
Capacitação de Adultos # 17 
Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 19 
Atividades Seniores  
(Centro de Convívio |Ginástica Sénior | Acompanhamento 
Individual) 
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Centro de Inclusão Digital 9 
Atividades Educativas para crianças e jovens 33 
Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 11 
Capacitação e Integração de Voluntários 8 
Aulas de Hip Hop 12 
Aulas de Teatro 13 
Atendimentos aos fregueses 10 
Aconselhamento Parental 19 
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Evento Comunitário – Jantar de Natal Multicultural 60 
Total 234 

Tabela 2 – Atividades no Centro de Desenvolvimento Comunitário 

* Nos gabinetes de psicologia e Serviço Social é apresentado o nº de processos 
em acompanhamento. 
# A área da capacitação de adultos integra as aulas de português língua não 
materna, os processos na área do Emprego (Roteiro Emprega) e a 
sinalização/avaliação de utentes para formação do IEFP. 
 
Outras Iniciativas: 
 
Jantar de Natal Multicultural 
Realização de jantar de Natal multicultural com o objetivo de promover a paz e 
o respeito entre as várias culturas e tradições e criar momentos de partilha e 
convívio entre as crianças e jovens dos bairros das Olaias e Portugal Novo. 
A iniciativa envolveu os colaboradores, voluntários e cerca de 30 crianças e 
jovens que frequentam este espaço e que trouxeram consigo um pouco das 
tradições gastronómicas e culturais das suas comunidades. 
 
Acão de sensibilização sobre Primeiros Socorros  
Em dezembro, foi realizado uma Acão de sensibilização sobre primeiros socorros 
para os jovens do Centro de Desenvolvimento Comunitário. A iniciativa foi 
dinamizada por dois estudantes de medicina do GASIST - Grupo de Acão Social 
do Instituto Superior Técnico e teve como principal objetivo ensinar quais os 
procedimentos mais importantes a ter em caso de acidente. 
 
Projeto Roteiro Emprega  
Organização, em parceria com o projeto Roteiro Emprega de um ciclo gratuito 
de workshops de empregabilidade que pretende ajudar os participantes a 
melhorarem o autoconhecimento e a auto-estima, além de facilitar a elaboração 
de currículos e a preparação para uma entrevista. 
A 1ª semana da empregabilidade decorreu nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 1 e 
2 de fevereiro na Escola Artística António Arroio. 
 
Sessão Formativa – Como Criar uma Associação 
No âmbito da parceria com o projeto Roteiro Emprega e a Fundação Agakan foi 
dinamizada no dia 21 de dezembro de 2017 a sessão formativa “Como criar uma 
Associação?”, que contou com o envolvimento de 16 participantes Moradores no 
Bairro das Olaias e Portugal Novo. Até à data foram realizadas mais 2 reuniões. 
 
Capacitação de Adultos - Parceria com o projeto Roteiro Emprega 
No âmbito do trabalho desenvolvido na REDE EFE (Educação, Formação e 
Empregabilidade), onde a Junta de Freguesia do Areeiro participa regularmente, 
foi estabelecida uma parceria com o projeto BIP- ZIP Roteiro Emprega com vista 
a reforçar o trabalho desenvolvido na área da empregabilidade. Neste sentido, o 
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Centro de Desenvolvimento Comunitário começou a dinamizar atendimentos na 
área do emprego todas as 3ªfeiras, a partir de dezembro de 2017.  
 
Atividades de Ocupação de Tempos Livres nas Férias do Natal e Carnaval  
Durante o período das férias escolares do Natal e Carnaval, o Centro de 
Desenvolvimento Comunitário promoveu a ocupação de tempos livres para as 
crianças e jovens que frequentam o CDC. As atividades previstas contemplaram 
passeios culturais, gincanas, caças ao tesouro, jogos de tabuleiro, atividades 
livres, atividades na área da Informática, entre outras. 
 
Empreendedorismo Juvenil - Organização de Viagem Anual  
O grupo de jovens que frequenta semanalmente as atividades do CDC está a 
organizar uma viagem final para premiar o sucesso escolar dos jovens que 
frequentam regularmente o Centro. Para a concretização deste objetivo, os 
jovens começaram em dezembro a realizar iniciativas empreendedoras, como 
por exemplo: Organização de um sorteio de cabazes de Natal e pequenos 
mercados de rua. 
 
1º Aniversário do Centro de Desenvolvimento Comunitário  
No dia 25 de janeiro de 2018, crianças, jovens, seniores, parceiros, voluntários 
e colaboradores assinalaram o 1º Aniversário do CDC com um lanche convívio, 
o momento dos Parabéns e o lançamento de balões para assinalar e valorizar 
toda a intervenção desenvolvida neste equipamento no primeiro ano de 
intervenção. 
 
Apresentação da curta-metragem “Halloween do Amor”  
No dia 14 de fevereiro de 2018 realizou-se a apresentação oficial da curta-
metragem “Halloween do Amor” que foi escrita e realizada pelos alunos que 
frequentam semanalmente as aulas de cinema e fotografia no CDC. 
 
Câmara Municipal de Cascais vem conhecer os Grupos ABC  
No passado dia 27 de fevereiro de 2018, realizou-se uma reunião com elementos 
da equipa técnica do departamento de Educação da Câmara Municipal de 
Cascais para partilha de informação e experiência sobre a implementação do 
grupo Aprender, Brincar, Crescer (ABC) no Areeiro.  
Após a visita da Comissária Europeia do Emprego, Assuntos Sociais, 
Competências e Mobilidade Laboral Marianne Thyssen e do Secretário de 
Estado da Educação, João Costa, no dia 28 de Novembro de 2017 para 
assistirem à aplicação prática da metodologia dos Grupos Aprender, Brincar, 
Crescer (GABC), a equipa técnica que dinamiza esta iniciativa tem sido 
contactada por algumas entidades que pretendem implementar a presente 
metodologia, referenciada pela Sra. Comissária Europeia como inovadora do 
ponto de vista social.  
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Participação nas reuniões comunitárias do projeto BIP-ZIP + Comunidade. 
 O CDC participa mensalmente nas reuniões comunitárias do projeto BIP-ZIP + 
Comunidade. Nos últimos meses o presente grupo de trabalho tem realizado 
iniciativas conjuntas na área da Higiene Urbana. No passado dia 23 de fevereiro 
foi realizada uma visita conjunta (Junta de Freguesia do Areeiro, CML e 
Fundação AMI) para levantamento dos principais problemas e definição de 
soluções na área da Higiene Urbana. 
 
Grupo de Trabalho para Combate ao Isolamento de Idosos 
O Centro de Desenvolvimento Comunitário realizou uma proposta para a criação 
de um grupo de trabalho e intervenção para combater a situação grave de 
isolamento de idosos, vivida no bairro Portugal Novo. A presente proposta foi 
aceite e apoiada pela PSP, Gebalis, Câmara Municipal de Lisboa e Fundação 
AMI na reunião comunitária realizada no passado dia 15 de março de 2018. 
 
Evento de Networking 
O Centro de Desenvolvimento Comunitário no âmbito da sua participação na 
Rede Educação, Formação e Empregabilidade (EFE), co-organizou um 
pequeno-almoço de networking para empresas no passado dia 23 de março de 
2018, no Hotel Dom Afonso Henriques onde foi apresentado o trabalho realizado 
pela Rede EFE enquanto promotora da empregabilidade local.   
 
Participação nas Reuniões na REDE EFE (Educação, Formação e 
Empregabilidade) 
No âmbito do trabalho desenvolvido na REDE EFE (Educação, Formação e 
Empregabilidade), a Junta de Freguesia do Areeiro através do CDC participou 
nas reuniões mensais de dezembro de 2017 a março de 2018. 
 

Jurídico 
 

1. Informa-se que, no seguimento da ação de contencioso eleitoral colocada 
pela CDU contra a Freguesia de Areeiro, relativamente à eleição dos 
Vogais da Junta de Freguesia, a ação foi considerada improcedente pelo 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, não tendo sido interposto 
recurso da sentença, tendo esta transitado em julgado. 

 
2. Efetuação das diligências necessárias para responder a queixas de 

moradores, relativas a ruído. 
 

3. Participação em ação de formação sobre o Regulamento Geral de 
Protecção de Dados. 

 
4. Foi também prestada consultadoria jurídica transversal em assuntos 

jurídicos nos quais a Freguesia seja parte envolvida ou interessada. 
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Desporto e Associativismo 
 

1. Foram estabelecidos novos contactos com instituições pertencentes à 
freguesia, nomeadamente o Grupo Desportivo do Instituto Nacional de 
Estatística e com a Caixa Geral de Depósitos, para utilização das suas 
instalações desportivas. 

 
2. Durante este período de tempo, participou-se nas duas Reuniões da UIT 

Centro, onde foram abordados os seguintes assuntos: 
- Balanço das Fases Locais realizadas até a data; 
- Entrega da Documentação promocional das Olisipíadas;  
- Decisão e Marcação de Espaços das Fases Locais; 
- Discussão do cronograma final; 
- Inscrições e utilização da plataforma. 

 
3. Participação nas Reuniões do Fórum das Olisipíadas – “Desporto como 

Instrumento de Formação para a vida dos Jovens”. O 4º Fórum das 
Olisipíadas constitui-se como um importante momento de formação geral 
e específica para os agentes que organizam o programa com a Câmara 
Municipal de Lisboa e as Juntas de Freguesia. A formação foi certificada 
pelo IPDJ para efeitos de renovação do título de profissional de treinador 
de desporto, atribuindo 0,4 de créditos de formação. 

 
4. Olisipíadas: foram organizados diversos torneios na nossa freguesia. 

Nesta 4ª Edição, tiveram um papel importante na organização as 
seguintes instituições: Clube Desportivo Alto do Pina / Escolinhas de 
Futebol Areeiro e C. Rugby do Técnico. Tem sido elaborado um trabalho 
junto das escolas e clubes no sentido das mesmas se envolverem na 
promoção de algumas atividades, bem como todo o processo de inscrição 
de atletas na plataforma das Olisipíadas. 
Foi prestado apoio logístico e técnico aos parceiros da Junta de Freguesia 
do Areeiro para a realização e participação nas várias provas. 
Organização pela Junta de Freguesia do Areeiro da Fase Local de futebol, 
no dia 11 de fevereiro, em parceria com o Clube Desportivo do Alto do 
Pina e com as Escolinhas de Futebol. 
Organização pela Junta de Freguesia do Areeiro da Fase local de 
Râguebi, no dia 3 de março, em parceira com o Clube de Rugby do 
Técnico. 
Participação na organização da Fase Concelhia de ténis de mesa, no dia 
17 de fevereiro, em parceria com o Agrupamento de Escolas Filipa de 
Lencastre. 
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Eventos da Fase Local ou Concelhia da UIT em que a Junta de Freguesia 
do Areeiro participou: 

   

Domingo 21-Jan-18 Rugby 14h/20h Concelhia C.R.Ténico 

FEVER
EIR

O
 

Sábado 3-Fev-18 Andebol 8h/20h Concelhia APEESJD 

Domingo 4-Fev-18 Natação 14h/20h UIT Centro Vários e APEESJD 

Sábado 10-Fev-18 Xadrez 14h/20h Concelhia Vários e APEESJD 

Domingo 11-Fev-18 Futebol 8h/20h UIT Centro 
CDAP, Escolinhas 
Futebol Areeiro, 
APEESJD 

Sábado 17-Fev-18 Voleibol 8h/14h Concelhia 
Clube Juvenil 
Voleibol Filipa 
Lencastre 

Sábado 17-Fev-18 Ténis de Mesa 8h/14h Concelhia Vários e APEESJD 

Sábado 24-Fev-18 Atletismo 8h/14h Concelhia APEESJD 

M
A

R
Ç

O
 

Sábado 3-Mar-18 Rugby 8h/14h Concelhia Clube Rugby 
Técnico 

Sábado 3-Mar-18 Basquetebol 8h/14h UIT Centro APEESJD 

Sábado 10-Mar-18 Voleibol 8h/14h Concelhia 
Clube Juvenil 
Voleibol Filipa 
Lencastre 

Sábado 17-Mar-18 Andebol 8h/14h Concelhia APEESJD 

Sábado 17-Mar-18 Ténis de Mesa   Concelhia APEESJD 

Domingo 18-Mar-18 Ciclismo 8h/14h Concelhia APEESJD 

Tabela 3 – Eventos da fase local ou concelhia da UIT em que a Junta de Freguesia participou  

 
5. Reuniões com o Clube Desportivo do Alto do Pina e Clube Raquetes das 

Avenidas. 
 

6. Reunião com o Rotary Club Lisboa Norte. 
 

7. Criação de parcerias com o Clube Desportivo do Alto do Pina e com o 
Clube de Voleibol Filipa de Lencastre para o desenvolvimento das suas 
atividades, fomento da prática desportiva e participação nas Olisipíadas. 
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8. Representação da Junta de Freguesia do Areeiro no Almoço do Conselho 
Geral do Clube de Rugby do Técnico. 
 
 

9. Participação na reunião da Câmara Municipal de Lisboa com as Juntas 
de Freguesia, para a organização do evento “Marchas infantis de Lisboa”. 

 

Tempos Livres e Lazer 
 

1. Reuniões preparatórias da Feira das Colectividades e Casas Regionais, 
a realizar a 18, 19 e 20 de maio, com a Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa. 
 

2. Reunião com a Associação das Colectividades do Concelho de Lisboa 
para a realização do Torneio de Ténis de Mesa, em 5 e 6 de maio. 
 

3. Parceria com a Federação das Colectividades de Cultura, Recreio e 
Desporto do Distrito de Lisboa, com a Associação das Colectividades do 
Concelho de Lisboa e com a Associação 25 de Abril, para a realização da 
41ª Corrida da Liberdade, no dia 25 de Abril. 
 

4. Reuniões para a preparação das feiras constantes no Plano de Atividades 
até ao fim do ano corrente. 

 
5. Organização do Passeio a Vila Viçosa e Évora. Esta iniciativa enquadra-

se na política deste executivo de promoção de envelhecimento ativo e de 
criação de momentos de convívio e lazer, para os fregueses do Areeiro. 

 

Departamento de Recursos Humanos 
 
Os Recursos Humanos têm como principal função desenvolver um ambiente que 
encoraje a identificação, a responsabilidade e o empenho dos funcionários, para 
que estes atinjam níveis mais elevados de desempenho. A nossa preocupação 
é apoiar os funcionários a encontrarem meios de aumentar a produtividade e 
reforçarem as competências da Freguesia. Neste sentido foram realizadas 
algumas ações, em áreas distintas como: 
 
Recrutamento e Seleção – Foi iniciado um procedimento concursal para o 
preenchimento de 4 postos de trabalho para Assistentes Operacionais no núcleo 
de intervenção urbana.  
 
Planeamento de Recursos Humanos: Em janeiro de 2018 foram realizadas 
Mobilidades Internas Intercarreiras nos núcleos: Atividades económicas e 
financeiras e Recursos Humanos. 
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Formação: Foram realizadas várias ações de formação de acordo com as 
necessidades formativas identificadas, nomeadamente em contratação pública, 
jurídico, ação social, atendimento ao público e proteção de dados, garantindo a 
atualização de conhecimentos e melhoria das competências dos trabalhadores 
da Freguesia. 
 
Regularização de Vínculos Precários: foi iniciado o processo de regularização de 
precários de acordo com a Lei 112/2017 de 29 de dezembro, que se prevê 
concluído dentro dos prazos por esta estabelecidos. 
 

Gabinete de Inserção Profissional  
 
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um serviço que presta apoio a 
jovens e adultos desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu 
percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, em estreita 
cooperação com o centro de emprego de Picoas. 
Estes dados reportam de janeiro de 2018 a 31 de março de 2018 

 Foram realizadas 32 sessões coletivas gerais onde compareceram 758 
utentes, destas: 

o Sessões sobre Medidas de Emprego – 10 sessões compareceram 
250 utentes 

o Sessões sobre Serviços on-line / NetEmprego – 9 sessões 
compareceram 225 utentes 

o Sessões sobre Direitos e Deveres da inscrição nos serviços de 
emprego – 8 sessões compareceram 200 utentes 

o Sessões de Encaminhamento para formação profissional – 5 
sessões onde compareceram 83 utentes 

 
 Foram realizados 65 atendimentos individuais: 

o Atendimento inicial: 22 utentes 
o Atendimento de rotina: 43 utentes 

 
 Tipologias do atendimento: 

o Elaborar / reformular o Curriculum Vitae – 14 utentes 
o Encaminhamento para oferta formativa – 19 utentes 
o Esclarecimento sobre medidas de apoio á contratação e 

empreendedorismo – 32 utentes 
o Apresentação de ofertas de emprego – 23 utentes 

 Recebemos 53 ofertas de emprego 
 Recebemos 6 planos de formação profissional de entidades formadoras 

privadas com formação profissional gratuita para desempregados 
 Foram efetuados 9 atendimentos de entidades empregadoras 
 Relativamente à Bolsa de Emprego O Que Posso Oferecer: 
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o No mês de janeiro, o número de acessos à plataforma cresceu para 
50 acesso diários, num total de 1452 acessos. 

o Em fevereiro, após uma campanha de promoção da plataforma nos 
vários meios de comunicação da Junta de Freguesia, com um pico 
de 1129 acessos no dia 12 de fevereiro, a média mensal subiu para 
os 130 acessos diários, num total de 3633 acessos. 

o Em março, o número total de acessos foi de 1851, numa média de 
60 acessos diários.  

o Para abril, está prevista uma nova campanha de promoção da 
plataforma. 

 

Departamento da Saúde 
 
A Saúde assume uma importância central na qualidade de vida urbana. A 
Freguesia pretende garantir a promoção de estilos de vida saudável e ter uma 
agenda proactiva de políticas de prevenção e promoção de cuidados primários 
regulares e dirigidos a todos, mas com especial incidência nos grupos etários 
mais vulneráveis. Como o nosso principal objetivo é a constante melhoria do 
serviço prestado, levámos a cabo as seguintes iniciativas: 
 
Com a informatização dos serviços clínicos, assegurámos a disponibilização de 
um módulo que possibilita a emissão e transmissão eletrónica de Atestado 
Médico para Carta de condução – ACC. 
 
Em fevereiro introduzimos a especialidade de Ortopedia, muito solicitada pelos 
nossos Fregueses. 
 
Durante o mês de março lançámos a campanha de prevenção da saúde oral 
dirigida às crianças e focada na especialidade dentária de Ortopedia funcional 
dos maxilares, no âmbito do dia Mundial da Saúde Oral que se assinalou no dia 
20 de março. Convidámos os nossos Fregueses a participarem, durante todo o 
mês, no rastreio gratuito de ortopedia funcional dos maxilares. A par dos 
rastreios divulgamos informação sobre saúde oral infantil e o tratamento de 
casos de apneia do sono, bruxismo, má oclusão, entre outros. 
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Medicinas Alternativas 
 

 
 

 
Janeiro 

 
Fevereiro 

 
Março 

 
TOTAL 

 
Osteopatia 

 
8 

 
6 

 
2 

 
16 

 
Fisioterapia 

 
3 

 
9 

 
8 

 
20 

 
Medicina Chinesa 

 
2 

 
1 

 
2 

 
5 

 
TOTAL 

 
13 

 
16 

 
12 

 
41 

   Tabela 4 - Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Alternativa                        

Medicinas Convencionais 
 

   Janeiro Fevereiro Março TOTAL 
Especialidades      
Med. Dentária  139 135 136 410 
Ortopedia  0 5 5 10 
Dermatologia  19 22 35 76 
Clínica Médica  30 25 20 75 
Clínica Médica> 65 anos  31 38 22 91 
Otorrino  17 21 20 58 
Oftalmologia  22 20 28 70 
Ginecologia  7 12 3 22 
Psicologia Clínica  6 6 6 18 
Nutricionista  1 1 2 4 
Urologia  4 1 1 6 
      
TOTAL CONSULTAS  276 286 278 840 
      
Enfermagem  203 165 184 552 
Enfermagem Domiciliária  63 34 35 132 
      
TOTAL ENFERMAGEM  266 200 219 685 
       
TOTAL FREGUESES  542 486 497 1525 

Tabela 5 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional 

                                        
Lisboa, 10 de abril de 2018 

     O Presidente da J. F. Areeiro, 
Fernando Braamcamp 


