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Introdução
 

Os presentes dados referem-se à intervenção realizada no Centro de Desenvolvimento 

Comunitário de 1 de janeiro a 30 de junho de 2018, referido no presente relatório como o 

3ºsemestre de intervenção. 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário é um equipamento de âmbito social criado pela 

Junta de Freguesia do Areeiro e 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. 

O presente relatório, permite realizar uma análise de resultados das diferentes atividades ao 

longo dos últimos 18 meses de intervenção. A respetiva apresentação está dividida por semestre 

para permitir uma melhor leitura e comparação de dados.  

Destacamos neste semestre a celebração do 1º Aniversário do Centro no dia 25 de janeiro de 

2018. O dia foi assinalado com a participação da comunidade num lanche convívio com o 

habitual momento dos Parabéns e um lançamento de balões para assinalar e valorizar toda a 

intervenção desenvolvida neste equipamento no primeiro ano de intervenção. 

Após 18 meses de intervenção, a equipa técnica continua a trabalhar para que o equipamento 

promova diariamente a igualdade de oportunidades a todos os cidadãos, e desta forma se 

possam quebrar os ciclos de pobreza social. 

Destacamos ainda, a importância de aprofundar algumas áreas de intervenção estratégicas e 

prioritárias para o bairro das Olaias e Portugal Novo, nomeadamente apoiar a criação de uma 

Associação de Moradores locais, criar mais estratégias para combate ao isolamento de idosos 

e avançar com o projeto de policiamento comunitário. 

 

 

 

Nota: 

 Período temporal   

1º semestre 16 de dezembro de 2016 a 30 de junho de 2017 

2º semestre 1 de julho a 31 de dezembro de 2017 

3º semestre 1 de janeiro a 30 de junho de 2018 
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Resultados por Atividade 
 

No seguimento dos dois últimos relatórios semestrais, realiza-se o ponto de situação atual sobre cada 

uma das atividades dinamizadas no Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) no período de 1 de 

janeiro a 30 de junho de 2018. 

   

Gabinete de Atendimento Social 

O gabinete de atendimento social é um espaço da responsabilidade do Núcleo de Ação Social (NAS). É 

um espaço onde os cidadãos dos territórios de intervenção tratam todos os assuntos relacionados com 

a área social. Dos 59 processos acompanhados atualmente, 6 têm processo na CPCJ, na equipa de apoio 

ao Tribunal de Lisboa (EATL) ou nas equipas de apoio à família da SCML. Destaca-se um ligeiro aumento 

no número de processos. 

                   

 

 

 

Gabinete de Psicologia| Aconselhamento Parental 

No âmbito do Gabinete de Psicologia continuam a ser acompanhados 15 processos, dos quais 7 têm 

processo na CPCJ, equipa de apoio ao tribunal de Lisboa (EATL) ou nas equipas de apoio à família da 

SCML. No âmbito do Aconselhamento Parental, são realizados atendimentos que se destinam a 

trabalhar competências parentais de forma individualizada. Os presentes atendimentos continuam a ser 

realizados pela psicóloga da equipa e pela coordenadora do CDC. 

 

  

 

 

 

 

 

Nº de processos em acompanhamento 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

55 53 59 

Gabinete de Psicologia Aconselhamento Parental 

Nº de processos Nº de Atendimentos 

1º Semestre 2ºSemestre 3º semestre 1º Semestre 2ºSemestre 3º Semestre 

15 15 15 44 30 31 
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Atividades Seniores 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário, na área dos seniores tem vindo a alargar a sua intervenção, 

apesar do grave problema de isolamento que se continua a verificar. Destacamos neste terceiro 

semestre de intervenção um aumento bastante significativo de participantes nas várias iniciativas 

promovidas. 

Destacamos ainda no presente semestre a realização, no dia 19 de abril, da Tertúlia sobre a I Guerra 

Mundial com a jornalista Sofia Leite da RTP, que é voluntária no presente equipamento. Nesta tertúlia 

foi apresentado um documentário da autoria da jornalista sobre a I Guerra Mundial, destacando-se 

esta como um grande marco histórico para o nosso país, principalmente no que respeita às mudanças 

económicas e sociais. Após a sua visualização, houve espaço para pequenas partilhas e relatos 

contados e debatidos pelos fregueses que participaram na iniciativa e recordaram as suas memórias 

de família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 e/ou perigo inerentes ao contexto multidesafiante onde estão 

inseridos. As presentes atividades decorrem durante o período escolar (grupo de jovens; clube das 

raparigas, acompanhamento escolar e atividades livres) e no período de férias escolares (Férias em 

Festa).A resposta de ocupação de tempos livres nas férias escolares continua a ser uma das valências 

mais importantes e valorizadas pelas famílias que apresentam dificuldades em encontrar atividades de 

tempos livres para os filhos. 

No período a que se refere o presente relatório foram realizadas duas Reuniões com Encarregados de 

Educação nos dias 10 de abril e 10 de maio de 2018. Estes momentos tiveram como principais objetivos: 

avaliar o trabalho realizado diariamente pela equipa técnica e planear conjuntamente, as atividades de 

Verão para acompanhamento das crianças no período de ferias escolares. 

 

 Nº de Fregueses Nº de Fregueses Nº de Fregueses 

Atividade 1ºSemestre 2ºSemestre 3ºsemestre 

Centro de Convívio 8 8 14 

Ginástica Sénior 14 10 10 

Acompanhamento Individual - 4 9 

Rastreios de Saúde - - 21 

Total* 22 22 54 
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* número de inscritos em cada semestre. 

 

Explicações  

Com vista a fortalecer os conhecimentos escolares das crianças e jovens que integram as atividades 

educativas do CDC, foram realizadas explicações de Matemática e Português, duas vezes por semana 

para 18 participantes. Esta atividade para além de promover o sucesso escolar, é uma resposta a todas 

as famílias que não têm capacidade financeira para pagar explicações semanais aos seus educandos. A 

presente atividade contou com 10 estudantes universitários do Grupo de Ação Social do Instituto 

Superior Técnico (GASIST). 

 

Nº de crianças e jovens 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

20 5 18 

Número de voluntários envolvidos 

5 1 10 

 

Aulas de Teatro 

As aulas de teatro que visam a experimentação e desenvolvimento de competência performativas, como 

ferramenta que permite trabalhar as competências pessoais, sociais e culturais das crianças e jovens do 

projeto. Foram envolvidos 9 participantes no período do presente relatório. 

Nº de crianças e jovens* 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºsemestre 

15 13 9 

* número médio de participantes em cada semestre. 

 

 

 

Nº de Crianças e Jovens integradas nas Atividades Educativas 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºsemestre 

46* 40* 42 
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Cineclube Areeiro 

O Cineclube Areeiro no presente semestre realizou a apresentação da curta metragem “Halloween do 

Amor” no dia 14 de fevereiro de 2018. A presente criação foi escrita e realizada pelos alunos que 

frequentam semanalmente as aulas de cinema e fotografia no Centro de Desenvolvimento Comunitário. 

A apresentação contou com a partilha do professor Miguel Abreu sobre a construção de todo o processo 

criativo e técnico. A mesma foi apresentada a toda a comunidade convidada a participar neste momento 

tão importante para os participantes do atelier. 

 

Nº de Crianças e Jovens* 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

12 11 10 

* número médio de participantes em cada semestre. 

 

Capacitação de Adultos 

 Aulas de Português Língua Não Materna 

Continuam a decorrer aulas de portuguesa língua não materna, para todos os fregueses que pretendem 

aprender ou melhorar as suas competências linguísticas. Os presentes cursos têm duração média de 6 

meses, com um número total de 100h para o nível A1 e 180h para A2. O facto da metodologia aplicada 

ser adaptada às caraterísticas e necessidades dos/as alunos/as que integram as aulas 

 Apesar da constante rotatividade dos alunos na presente atividade devido à sua integração profissional 

verifica-se que se manteve o número médio de alunos já apresentado no último semestre. Mantém-se 

ainda, o interesse de não residentes em integrar a presente atividade. Nesse sentido, o Executivo da 

Junta de Freguesia do Areeiro continua a avaliar a possibilidade de integrar utentes de outras freguesias, 

uma vez que é uma atividade com muita procura exterior à freguesia. 

 

Nº de alunos/as  

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

14 7 7 
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Emprego e Formação 

Participação nas reuniões na Rede EFE 

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 janeiro a junho de 2018. 

 

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, mantém-se a parceria com o Projeto BIP- ZIP Roteiro 

Emprega com vista a reforçar o trabalho desenvolvido na área da empregabilidade.  Há semelhança do 

passado semestre, são realizados atendimentos todas as 3ª feiras das 14h às 18h no CDC. 

 

Organização de Evento para Empresas 

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 dia 23 de 

março de 2018, no Hotel Dom Afonso Henriques. Esta iniciativa revela-se de grande importância para o 

estabelecimento de redes de trabalho e parceria na área da empregabilidade local. 

 

Curso de Formação para equivalência ao 6º ou 9ºano de escolaridade 

Parceria com o IEFP e CEFC da SCML 

Na área do Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) Escolares para 

equivalência ao 6º ou 9º ano, decorreram 3 ações de sensibilização para esclarecimento de 60 fregueses 

sobre as condições necessárias para integrar esta resposta de capacitação de adultos. No mês de junho 

iniciaram-se os processos de diagnostico e entrevista que está a ser realizado em parceria com o Centro 

de Educação, Formação e Certificação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

Centro de Inclusão Digital 

O Centro de Inclusão Digital permite a todos os fregueses utilizar computadores com acesso à Internet 

gratuitamente e sempre que necessário contar com a colaboração de um técnico do CDC que apoia os 

utentes na exploração das várias tarefas inerentes às competências digitais. 

 

Nº de fregueses 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

8 21 12 
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Grupos para a Mudança 

A presente atividade continua a promover a participação cívica e o envolvimento comunitário para que 

os vários intervenientes no território de intervenção possam participar ativamente na criação e 

implementação de soluções para os problemas identificados. Destacamos no 3º semestre as seguintes 

iniciativas sugeridas: 

- Reuniões do grupo de trabalho + Comunidade - Numa lógica de trabalho de parceria com a comunidade 

o CDC participou mensalmente, de janeiro a junho nas reuniões comunitárias do grupo de trabalho 

+Comunidade. 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. 

- Criação de Associação de Moradores - No âmbito da parceria com o projeto Roteiro Emprega e a 

Fundação Agakan foram realizadas durante o período a que se refere o relatório 3 reuniões para 

continuar o processo de discussão e organização da comunidade para a criação da Associação de 

Moradores do Bairro Portugal Novo.  

- Apoio ao Empreendedorismo Social – Através da atividade grupos para a mudança, a Junta de Freguesia 

apoiou o projeto de empreendedorismo social Mendhi Woman oferecendo-lhe a possibilidade de 

participar em três eventos organizados pela freguesia (Festa das Coletividades | Noites ao Luar e Open 

Night) para testarem o produto “A” chamuça. 

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. 

 

Policiamento Comunitário no Bairro Portugal Novo 

O Centro de Desenvolvimento Comunitário participa mensalmente nas reuniões comunitárias realizadas 

pelo grupo de parceiros a intervir no Bairro Portugal Novo. No passado dia 12 de abril, foi realizada uma 

reunião com o principal objetivo de delinear soluções para os frequentes problemas de insegurança no 

bairro Portugal Novo. A presente reunião contou com a participação da Polícia Municipal, com vista a 

avaliar a possibilidade de implementar no território o programa de Policiamento Comunitário.   
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Grupos ABC (Aprender, Brincar e Crescer)  

O Grupo ABC decorre no Centro Intergeracional do Areeiro, desde outubro, uma vez por semana e até à 

data do presente relatório envolveu 23 participantes. Para além da forte adesão da comunidade à 

presente atividade, destacamos algumas iniciativas significativas que decorreram no presente semestre:  

 

- A Câmara Municipal de Cascais e a Cooperativa TorreGuia visitaram o grupo GABC no dia 27 de fevereiro 

de 2018 para partilha de informação e experiência sobre a implementação do grupo Aprender, Brincar, 

Crescer (ABC) no Areeiro.  

 

- O Grupo ABC do Areeiro partilhou a sua experiência na Fundação Calouste Gulbenkian, a convite do 

Ministério da Educação. A iniciativa decorreu no dia 18 de maio e contou com a presença das duas 

técnicas responsáveis pela dinamização das sessões, Cláudia Chambel e Clara Costa. 

 

-A equipa responsável pela dinamização do GABC em conjunto com os cuidadores que participam no 

grupo, decidiram aceitar o desafio do ISCTE e participar na monitorização proposta ao grupo, encarando 

os momentos de avaliação como uma mais valia para o trabalho realizado semanalmente. 

A presente avaliação está a cargo de Dra. Joana Alexandre (ISCTE-IUL), responsável pela monitorização 

do estudo piloto dos GABC em Portugal, em colaboração com Dra. Catarina Castro (aluna do Mestrado 

de Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco no ISCTE-IUL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Aprender, Brincar, Crescer (GABC) 

 2ºsemestre 3ºSemestre 

Nº de técnicos 3 2 

Nº de crianças inscritas 7 11 

Nº de cuidadores 

envolvidos 

9 10 

Total de Participantes 19 23 
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Capacitação e integração de voluntários 

Para a concretização de todas atividades descritas o Centro de Desenvolvimento Comunitário, a equipa 

técnica contou ainda com o trabalho meritório de 11 voluntários no último semestre de intervenção. Os 

voluntários que escolhem integrar o Centro de Desenvolvimento Comunitário são convidados a conhecer 

todas as atividades que aqui se realizam diariamente e escolhem uma atividade que vá de encontro às 

suas características pessoais e profissionais. No último semestre de intervenção contámos com 10 

voluntários semanalmente e 1 voluntária que realizou atividades pontuais. 

 

Nº de Voluntários Envolvidos 

1ºSemestre 2ºSemestre 3ºSemestre 

8 6 11 

 

 

Estágios Curriculares  
 

Uma das filosofias de intervenção do Centro de Desenvolvimento Comunitário é permitir a vários 

públicos desenvolverem as suas competências escolares, pessoais e sociais, neste sentido têm sido 

acolhidos estágios curriculares e profissionais de vários níveis de ensino e de âmbito nacional e 

internacional. No presente semestre, foram acolhidos 2 estagiários do Curso de Educação e Formação 

da área de Informática, do Agrupamento de Escolas das Olaias. 

 

Serviço Comunitário 

No âmbito da parceria instituída entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Direcção-Geral de Reinserção 

e Serviços Prisionais, foi definido que os menores encaminhados pela Equipa Lisboa de Trabalho 

Comunitário cumprem a sua prestação de serviço comunitário no Centro de Desenvolvimento 

Comunitário, uma vez que o presente equipamento está mais vocacionado em trabalhar com crianças e 

jovens em risco e/ou perigo de exclusão escolar e social. De 1 de janeiro a 30 de junho foram integrados 

2 jovens nas condições anteriormente descritas. 
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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 

Grupos ABC (Aprender, Brincar, Crescer) 

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; 

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

Professora de Língua Portuguesa para Adultos 

(meio tempo) 

Capacitação de Adultos – Aulas de Português 

Língua Não Materna 

Projeto Roteiro Emprega 

Formação IEFP 

Formadores Externos  

Voluntários 

Teatro 

Ginástica Sénior 

Cineclube Areeiro– Fotografia e Vídeo 

Explicações 

Rececionista/ Assistente Administrativa Front Office  

Apoio Logístico e Administrativo 

Auxiliar de Serviços de Gerais 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 têm sido estabelecidas parcerias com várias entidades. Atualmente 

existem 22 parcerias estabelecidas: 

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. 12ª Esquadra da PSP  

9. Gebalis  

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

11. Agrupamento de Escolas das Olaias  

12. Secretariado Diocesano da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos  

13. Instituto Português do Desporto e Juventude, IP 

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

15. Clube Intercultural Europeu 

16. Escola Artística António Arroio 

17. Escola Superior de Educação de Lisboa 

18. Instituto Superior de Ciências Educativas 

19. Escola Profissional Gustave Eiffel 

20. APELA – Associação Portuguesa de Esclerose Amiotrófica 

21. Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

22. ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa 
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O Areeiro por TI…em números… 

1 de janeiro a 30 de junho de 2018 

 

277 participantes envolvidos nas atividades do Areeiro por TI; 

74 processos em acompanhamento nos gabinetes de Serviço Social e Psicologia; 

80 participantes envolvidos na capacitação de adultos 

31 atendimentos em Aconselhamento Parental; 

42 crianças e jovens integrados em Atividades de Tempos Livres; 

10 crianças com explicações gratuitas duas vezes por semana 

23 Participantes nos Grupos Aprender, Brincar, Crescer; 

54 Seniores envolvidos na ginástica Sénior, centro de Convívio e rastreios de saúde; 

11 Voluntários envolvidos nas atividades semanais e pontuais; 

2 Estagiários curriculares acolhidos nas atividades; 

5 Iniciativas comunitárias promotoras da mudança no contexto de intervenção; 

22 Entidades parceiras envolvidas na dinâmica do Centro de Desenvolvimento 

Comunitário. 
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O Areeiro por TI…em Imagens… 
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Legenda: 

1.Celebração do 1ºAniversário do Centro de Desenvolvimento Comunitário | 2. Visita de grupo de 

animadores socioculturais franceses no âmbito do programa Erasmus | 3. Reunião para criação da 

Associação de Moradores | 4. Atividades Educativas – Férias da Páscoa | 5. Tertúlia sobre a I Guerra 

Mundial com a voluntária Sofia Leite | 6. Estagiários curriculares do curso CEF de Informática. 
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Legenda: 

7 e 8. Cineclube Areeiro – Aulas de Cinema e Fotografia | 9. Atividades Educativas – Férias de Verão 

| 10. Atividades Educativas – Celebração de dias festivos (Carnaval) | 11. Reuniões do grupo de 

trabalho + Comunidade | 12. Visita conjunta ao bairro para levantamento de situações 

problemáticas na área da higiene urbana; 
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Legenda: 

13. Dinamização de Sessão do Grupo Aprender, Brincar, Crescer (GABC) do Areeiro | 14. Apresentação 

do grupo GABC na Fundação Calouste Gulbenkian | 15. Jantar Convívio com Voluntários | 16. Apoio 

ao Empreendedorismo Social – Mendhi Woman | 17. Grupo de Explicação | 18. Apresentação Final 

de Ano Letivo do Grupo de Teatro; 
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“O que há de melhor no homem apenas desperta 

quando se envolve numa comunidade.” 

                                                                                           Albert Einstein 

 


