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Introdução
 

 

O Areeiro Por TI - Centro de Desenvolvimento Comunitário é um equipamento de âmbito social criado 

pela Junta de Freguesia do Areeiro, que se situa na Rua Wanda Ramos lote 13 e 17 no bairro das Olaias. 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) surge da necessidade de colmatar o vazio deixado 

pelo fim do Programa Escolhas no Bairro das Olaias até dezembro de 2015, mas também da necessidade 

de alargar a intervenção a outros públicos. 

Tem como principais linhas orientadoras os princípios do desenvolvimento local e comunitário, 

valorizando a gestão partilhada com a comunidade e com as várias entidades parceiras na resolução dos 

problemas diagnosticados. 

O presente equipamento está a ser co-financiado pela Câmara Municipal de Lisboa de acordo com as 

clausulas descritas no Protocolo de colaboração assinado no dia 16 de dezembro de 2016. 

No âmbito da intervenção do equipamento, foi elaborado o presente relatório que apresenta dados 

referentes à execução física e financeira no período de 16 de dezembro 2016 a 16 de junho de 2017. 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) devido a vários constrangimentos inerentes à 

disponibilização do espaço físico no lote 13, apenas conseguiu abriu as suas portas aos fregueses no dia 

25 de janeiro de 2017. 

O segundo espaço do CDC no lote 17 apenas teve as condições mínimas de funcionamento no dia 13 de 

março de 2017. Contudo, apesar de todos os constrangimentos inerentes ao espaço físico nesta fase de 

arranque do equipamento, verifica-se que já foram envolvidos até à data mais de 200 fregueses. 
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   Diagnóstico 

 

No que diz respeito ao Diagnóstico, verifica-se que as principais problemáticas diagnosticadas se 

mantêm. De acordo com as informações atualmente disponíveis e recolhidas pela equipa técnica foi 

realizado uma atualização do diagnostico, no qual se continuam a destacar as seguintes problemáticas:  

• Ocupação abusiva de casas;   

• Graves tensões culturais principalmente entre a comunidade Africana e Cigana; 

• Isolamento de idosos;  

• Sentimento de Insegurança nos residentes;   

• Problemas de Higiene Urbana; Imagem descuidada e estigmatizada do Bairro;  

• Elevado número de situações acompanhadas ao nível Social; 

• Elevado número de desempregados e beneficiários do RSI ou com atividades liberais não 

declaradas e baixa escolaridade;   

• Elevado número de situações com necessidade de avaliação e acompanhamento psicológico;  

• Insuficientes estruturas locais para ocupação dos tempos livres das crianças e dos jovens;  

• Elevado número de utentes sem conhecimentos significativos de Português escrito e falado;  

• Número elevado de crianças entre os 0 e 5 anos de idade com progenitoras com idade inferior a 25 

anos.  
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 Resultados por Atividade 

 

Neste parâmetro do relatório, realiza-se uma pequena descrição das várias atividades, o ponto de 

situação atual e o número de participantes ou processos envolvidos até à data.  

De acordo com o diagnostico realizado, e com as necessidades aferidas no trabalho direto com os 

moradores, estão a ser implementadas todas as atividades propostas no projeto Areeiro por TI, mas 

também outras que a equipa técnica considerou ser pertinente criar para dar uma resposta real a todas 

as necessidades que têm vindo a ser diagnosticadas com os moradores. 

   

Gabinete de Atendimento Social 

O gabinete de atendimento social é um espaço onde os cidadãos dos territórios de intervenção tratam 

todos os assuntos relacionados com a área social.   

Nº de processos acompanhados: 55 

 

Gabinete de Psicologia| Aconselhamento Parental 

O Gabinete Avaliação e Acompanhamento Psicológico dá resposta a todas as sinalizações crianças e 

jovens do território de intervenção, encaminhadas pelas escolas, instituições locais, equipa técnica do 

CDC ou responsáveis parentais. No âmbito da intervenção do gabinete de Psicologia são realizados 

vários atendimentos que se destinam a trabalhar competências parentais de forma individualizada. 

Dando estratégias aos responsáveis parentais para melhorarem as suas praticas parentais e a relação 

com os seus educandos. 

Gabinete de Psicologia: 15 (Nº de Crianças e Jovens) 

Aconselhamento Parental: 17 (Nº de Responsáveis Parentais) 

 

Atividades Seniores 

As presentes atividades destinam-se a combater o isolamento dos Idosos residentes em toda a freguesia 

do Areeiro. O Centro de Desenvolvimento Comunitário conta com um Centro de Convívio onde se realiza 

aulas de Inglês, aulas de informática, convívios, eventos culturais, rastreios de saúde e ações de 

sensibilização. Na presente área são ainda realizadas aulas de Ginástica Sénior duas vezes por semana. 

No âmbito das atividades seniores foi realizado um evento comunitário de maior dimensão e impacto 

(Seniores em Festa), com o intuito de divulgar as atividades do CDC. A presente atividade foi 

concretizada com sucesso, contudo a equipa técnica considera que na área dos idosos é necessário 
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realizar um trabalho de maior proximidade, porta a porta. Realizado em parceria, para que possamos 

ter um levantamento do número de situações de idosos a residir no bairro das Olaias e Portugal Novo e 

permitir que possam ter acesso a mais informação sobre os vários serviços/atividades disponíveis 

localmente.  

Nº participantes: 22 

Atividade Nº de Utentes 

Centro de Convívio 8 

Ginástica Sénior 14 

 

Atividades Educativas para Crianças e Jovens 

Na área da educação não formal e ocupação dos tempos livres das crianças e jovens estão integradas 

várias atividades educativas que se destinam a potenciar o sucesso escolar das crianças e jovens, assim 

como diminuir os fatores de risco/perigo inerentes ao contexto multidesafiante onde estão inseridos. 

As presentes atividades decorrem durante o período escolar (Grupo de Jovens; Acompanhamento 

Escolar; Eu Escolho, Mix Desporto) e o período de férias escolares (Férias em Festa). 

Nesta atividade gostaríamos de destacar que após 2 semanas da abertura do espaço, a lotação da mesma 

já estava esgotada (lotação máxima: 45). Este facto, denota a necessidade que a comunidade sente na 

ocupação das crianças e jovens e a insuficiente capacidade de resposta de espaços desta natureza 

localmente. 

Salienta-se ainda que 57% dos participantes são descendentes de imigrantes e 26% das crianças e jovens 

a frequentar as atividades do CDC tem processo na CPCJ e/ou acompanhamento das equipas de apoio à 

família da SCML. 

Há data do presente relatório existem 8 crianças e jovens em lista de espera para integração nas 

atividades do CDC. 

Nº participantes: 46 

 

Explicações  

De acordo com as dificuldades escolares das crianças e jovens que integram as atividades educativas do 

CDC foram criados 5 grupos de trabalho nas seguintes disciplinas: Matemática, Físico-química, Português 

e Inglês. Cada grupo foi acompanhado por um explicador voluntário, que acompanhou semanalmente 

os jovens e desta forma potenciou o seu sucesso nas disciplinas onde apresentavam mais dificuldades. 

Para a concretização e sucesso da presente atividade, contamos com 5 estudantes universitários 

voluntários do GASIST – Grupo de Ação Social do Instituto Superior Técnico. 

Nº participantes: 20 
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Aulas de Teatro 

Atividades de teatro que visam a experimentação e desenvolvimento de competência performativas, 

como ferramenta que permite trabalha as competências pessoais, sociais e culturais das crianças e 

jovens do projeto. 

Nº participantes: 15 

 

Atelier Arte, Jogos e Musica 

Atividade criada e dinamizada por 2 voluntários da freguesia do Areeiro com competências na área da 

educação não formal que criaram um espaço para as crianças e jovens criarem, jogarem, aprenderem e 

partilharem ideias em torno das artes, dos jogos e da música. 

Nº participantes: 12 

 

Aulas de Hip – Hop 

Atividades de hip-hop e breakdance em grupo, que integram elementos e ritmos de várias culturas, 

dirigidas a crianças e jovens, com vista à promoção de competências pessoais, culturais e sociais. 

Atendendo à grande adesão das crianças e jovens a esta atividade, existiu necessidade da criação de 

duas turmas para diferentes níveis etários. 

Nº participantes: 21 

 

Cineclube Areeiro– Fotografia e Vídeo 

Atividades que permitam o desenvolvimento de competências tecnológicas relacionadas com a 

fotografia e vídeo (captação e edição) como produtos de divulgação da dinâmica do território: atividades, 

diversidade cultural, pontos de interesse e notícias. 

Nº participantes: 12 
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Capacitação de Adultos – Aulas de Português Língua Não Materna 

Estão a decorrer cursos de formação em língua portuguesa para todos os fregueses que pretendem 

aprender ou melhorar as suas competências linguísticas a nível do português. Os presentes cursos têm 

duração média de 2 meses e a sua metodologia é adequada e adaptada às caraterísticas e necessidades 

dos alunos. Atualmente contamos com alunos provenientes dos seguintes países: India, Síria, Irão, Macau 

e China. Destaco ainda a parceria estabelecida com a CRESCER-Associação de Intervenção Comunitária 

que permitiu facultar aulas de Português aos Refugiados a residir na freguesia do Areeiro, reforçando 

desta forma o seu acolhimento no nosso país. 

Nº participantes: 14 

 

Centro de Inclusão Digital 

Criação do Centro de Inclusão Digital um espaço criado no CDC e que se destina a todos os fregueses que 

queiram utilizar Computadores com acesso à Internet gratuitamente. Esta atividade foi criada tendo em 

conta os pedidos realizados por vários elementos da comunidade em poderem ter acesso às novas 

tecnologias. 

Na área das novas tecnologias está previsto ainda, no próximo semestre, a integração de um Centro de 

Cidadania Digital no CDC, o que permitirá reforçar os conhecimentos informáticos de toda a comunidade, 

tal como previsto. 

Nº participantes: 8 

 

Grupos para a Mudança 

Atividade destinada a elementos da comunidade para promover a participação cívica e o envolvimento 

comunitário. No âmbito do projeto BIP-ZIP + Comunidade promovido pela Fundação AMI ficou definido 

que seria a respetiva entidade a dinamizar as reuniões comunitárias com as entidades parceiras e com 

elementos de referência na comunidade para que desta forma não existisse duplicação de intervenções. 

A Junta de Freguesia do Areeiro é representado pelo CDC e tem participado mensalmente em todas as 

reuniões.  

 

Atividades por concretizar: 

Grupos ABC (Aprender, Brincar e Crescer) | Atividade calendarizada para iniciar em setembro de 2017 

De acordo com os diagnósticos realizado, verifica-se que existe um elevado número de crianças entre os 

0 e 4 anos de idade com progenitoras com idade inferior a 25 anos.  

Para dar resposta a esta problemática foi estabelecida uma parceria formal com o Ministério de Educação 

que facultou uma metodologia já testada a nível nacional. Neste sentido, facultou à Junta de Freguesia 
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do Areeiro todos os materiais físicos e técnicos necessários para a implementação dos grupos ABC. Desde 

Abril de 2017 têm existido reuniões de preparação dos respetivos grupos, assim como sessões de 

formação para as 2 técnicas que irão dinamizar o grupo a partir de Setembro de 2017. 

 

- Semana das Culturas | Atividade calendarizada para outubro de 2017 

Conjunto de atividades de promoção e valorização da diversidade cultural e étnica no bairro de 

intervenção. Dessas atividades farão parte um seminário com diferentes convidados que trará ao 

território pessoas relevantes da área do diálogo intercultural, mas também dois dias de workshops e 

mostra cultural. 

 

- Natal Intercultural | Atividade calendarizada para dezembro de 2017 

Jantar temático pela altura do Natal para as crianças e jovens do projeto, com a ajuda das suas famílias, 

para promover e divulgar os costumes e tradições presentes nas várias etnias que festejam esta data. 

Por outro lado, aproveitamos o momento festivo para assinalar outras tradições importantes, não 

cristãs, que possam ter lugar noutras datas com igual relevo para outras etnias e culturas representadas 

no território de intervenção. 

 

    - O Bairro com as TIC – Rádio / a concretizar até ao final de 2017 

Sessões para o desenvolvimento de competências tecnológicas relacionadas com a criação e 

manutenção de um canal de rádio do bairro que seja expressivo da diversidade cultural deste território. 

O canal será gerido pelas crianças e jovens, os conteúdos serão recolhidos na comunidade e nas 

entidades parceiras. 
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Equipa Técnica 

 
 

Para a concretização de todas atividades descritas o Centro de Desenvolvimento Comunitário conta com 

a seguinte equipa técnica: 

  

Função  Atividades  

Coordenadora Gestão e coordenação do CDC 

Psicóloga Clínica (Meio Tempo)  Gabinete de Psicologia 

Aconselhamento Parental 

Grupos ABC (Aprender, Brincar, Crescer) 

Assistente Social (Tempo Inteiro) Gabinete de Atendimento Social 

Educadora Social (Tempo Inteiro) Atividades Seniores; 

Atividades Educativas para Crianças e Jovens 

Centro de Inclusão Digital; 

Semana das Culturas; 

Monitor de Atividades Educativas (Tempo Inteiro) Atividades Educativas para Crianças e Jovens; 

Natal Intercultural 

O Bairro com as TIC – Rádio 

Professora de Língua Portuguesa para Adultos 

(meio tempo) 

Capacitação de Adultos – Aulas de Português 

Língua Não Materna 

Formadores Externos  

Voluntários 

Teatro 

Hip – Hop 

Ginástica Sénior 

Cineclube Areeiro– Fotografia e Vídeo 

Atelier Arte, Jogos e Música 

Explicações 

Rececionista/ Assistente Administrativa Front Office  

Apoio Logístico e Administrativo 

Auxiliar de Serviços de Limpeza Limpeza do equipamento 
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Parcerias 

 

Ao longo de toda a intervenção, e de acordo com os princípios orientadores metodológicos do Centro 

de Desenvolvimento Comunitário foram até à data envolvidas 23 Entidades Parceiras: 

 

1. Câmara Municipal de Lisboa  

2. Ministério da Educação 

3. Santa da Casa da Misericórdia de Lisboa 

4. IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional 

5. Alto Comissário para as Migrações – ACM 

6. Fundação Aga Khan 

7. Fundação AMI  

8. Núcleo de Árbitros de Futebol de Lisboa 

9. 12ª Esquadra da PSP  

10. Gebalis  

11. Comissão de proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro e Oriental 

12. Agrupamento de Escolas das Olaias  

13. Secretariado Diocesano da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos  

14. Instituto Português do Desporto e Juventude, IP 

15. Clube de Rugby do Técnico 

16. Grupo de Ação Social do Instituto Superior Técnico – GASIST  

17. Clube Intercultural Europeu 

18. Escola Artística António Arroio 

19. Escola Superior de Educação de Lisboa 

20. Instituto Superior de Ciências Educativas 

21. Escola Profissional Gustave Eiffel 

22. APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Amiotrófica 

23. CRESCER – Associação de Intervenção Comunitária 
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O Areeiro por TI…em números… 

202 participantes envolvidos nas atividades do Areeiro por TI; 

 

 

Número de participantes envolvidos no Areeiro por TI de fevereiro a junho de 2017. 

 

55 processos em acompanhamento na área Social; 

Participação em 3 Grupos de Trabalho de forma regular e sistemática: Grupo 

Educação, Emprego e Empregabilidade | REDE Emprega | Grupo de Trabalho com a 

Fundação Aga Kan sobre o ensino de português como língua não materna. 

 

Participação em 2 Projetos BIP ZIP (+Comunidade | Projeto HIT ) 

8 Voluntários envolvidos semanalmente nas Atividades do Centro; 

3 estagiários na área da Animação e Educação Social de Março a Junho de 2017; 

 23 Entidades Parceiras envolvidas na dinâmica do Centro de Desenvolvimento 

Comunitário. 
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O Areeiro por TI…em Imagens… 
Ao longo dos últimos meses… para além das atividades descritas e indicadores apresentados foram 

muitos os eventos, iniciativas, conversas e emoções diárias que fizeram parte do Areeiro por TI. 

 Em jeito de conclusão deixamos imagens e algumas legendas que “tentam” retratar os últimos 6 meses 

de intervenção…de emoção… e de muita paixão pelo que fazemos! 

 

ANTES… 
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   DEPOIS… 



 

 

1

3

  

 

 

 

 

 

  

Legenda:  
1.Dinamização de um atelier de reciclagem de embalagens para plantação em parceria com a Gebalis. A 

iniciativa inseriu-se no âmbito da Semana Verde 2017 | 2. Ação de sensibilização sobre os perigos do 

jogo Baleia Azul em parceria com a Equipa da Escola Segura da 12ª Esquadra da PSP | 3. Visita dos alunos 

da turma de Mestrado de Educação Social e Intervenção Comunitária da Escola Superior de Educação de 

Lisboa | 4. Férias em Festa – Páscoa | 5. Participação na 3ª Edição das Olisipíadas – Câmara Municipal de 

Lisboa | 6. Colaboração de Voluntários | 7. Atividades Educativas – Eu Escolho 
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Legenda: 

1.Aulas de Hip Hop | 2. Aulas de Teatro | 3. Aulas de Português Língua Não Materna | 4. Explicações 

5. Férias em Festa (Atividades e Carnaval e Páscoa) 
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Legenda: 

1.Evento Seniores em Festa – 26 de Maio de 2017 | 2. Atuação do Coro do Centro Intergeracional do Areeiro 

| 3. Rastreios de Saúde | 4. Reuniões de preparação dos Grupos Aprender, Brincar, Crescer em pareceria com 

o Ministério da Educação | 5. Centro de Convívio Sénior – Hello English | 6. Ginástica Sénior. 
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“Tudo parece impossível até que seja feito.” 

Nelson Mandela 


