
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Informação Escrita do Senhor 
Presidente da Junta de 
Freguesia do Areeiro 

 
 
 

 
 
 
 

(Relativa ao Período de 1 de outubro de 2018 a 
 de novembro de 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

Índice  
 

Índice de tabelas e gráficos ........................................................................................................... 3 

Secretaria geral ............................................................................................................................. 4 

Institucional ................................................................................................................................... 4 

Comunicação e Imagem ................................................................................................................ 6 

Departamento de Intervenção Urbana e Património ................................................................... 7 

Secção Mobiliário Urbano ......................................................................................................... 7 

Secção de Manutenção de Espaço Público ............................................................................... 8 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos ......................................................................... 8 

Secção Manutenção de Espaços Verdes ................................................................................. 10 

Departamento de Licenciamento ............................................................................................... 11 

Departamento de Ação Social ..................................................................................................... 11 

Educação ..................................................................................................................................... 14 

Cultura e Dinamização do Espaço Público .................................................................................. 15 

Centro Intergeracional do Areeiro .............................................................................................. 16 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro ................................................................ 17 

Jurídico ........................................................................................................................................ 19 

Desporto e Associativismo .......................................................................................................... 19 

Ambiente e Bem-estar Animal .................................................................................................... 21 

Tempos Livres e Lazer ................................................................................................................. 23 

Modernização Administrativa ..................................................................................................... 24 

Departamento de Recursos Humanos ........................................................................................ 24 

Gabinete de Inserção Profissional ............................................................................................... 25 

Departamento da Saúde ............................................................................................................. 26 

Medicinas Convencionais ........................................................................................................ 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Índice de tabelas e gráficos 
 
Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento ............................................................................... 11 
Tabela 2 – Atividades no CDC e nº participantes ........................................................................ 18 
Tabela 3 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional .......................... 27 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

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:  

74 - Atestados / 188 - Declarações 
 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  
17 – Registos / 38 Licenças 

 

Institucional 
 

01 de outubro de 2018 

Projeto de recuperação Parque Infantil da Alameda 

Reunião com Arquiteta Susana Figueiredo e com a coordenadora dos espaços verdes 
da CML, Dr.ª Helena Barros Gomes, onde foi apresentado o novo projeto de 
recuperação do parque infantil da Alameda. 

Estamos a proceder neste momento à elaboração dos documentos necessários para 
lançar o concurso. 

 

04 de outubro de 2018 

Assinatura de acordo de cooperação Veterinário Afonso Costa  

Foi celebrado nesta data, um acordo de cooperação, que irá proporcionar aos seus 
residentes de forma gratuita a primeira consulta aos animais de estimação dos nossos 
fregueses.  

 

10 de outubro de 2018 

Reunião com o Vereador da Acão Social da CML  

Nesta data estive reunido com o Vereador Manuel Grilo onde foram abordados diversos     
assuntos referentes a esta Freguesia:  

- Carta Educativa, manifestei desagrado, uma vez que, a mesma continua a não garantir 
a colocação dos alunos moradores nesta Freguesia. Por ele foi respondido que a 
comissão que prepara este documento ainda não o deu por concluído. 
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- Jardim de Infância a instalar no Arquivo Municipal, conforme declaração publica do 
Senhor Presidente da CML, fui informado de que este equipamento poderia passar para 
a rede escolar. Situação à qual eu contestei.  

- Jardim de Infância António José de Almeida, alertei-o para que este equipamento seja 
recuperado com a urgência que o serviço exige.      

12 de outubro de 2018 

Assinatura acordo cooperação Instituto Superior Técnico 

Foi assinado um acordo de cooperação que irá apoiar a implementação de projetos 
empreendedores dos estudantes finalistas do Técnico que tragam mais valias à 
comunidade local do Areeiro. 

17 de outubro de 2018 

Assinatura acordo de parceria com Associação protetora dos animais  

Este acordo surge em resposta ao objetivo da JFA de proceder ao controlo populacional 
das colónias de rua, nomeadamente através do método CED (Capturar - Esterilizar - 
Devolver) e de reforçar a prestação de cuidados médicos veterinários aos animais de 
rua e aos animais de estimação de moradores em situação de carência económica.  

O acordo irá ainda promover a adoção, sensibilização e educação para a temática dos 
maus tratos e abandono de animais. 

 

18 de outubro de 2018 

Reunião Empark – Lugares de estacionamento para bicicletas 

Reuni com o administrador da Empark, onde solicitei a possibilidade dos residentes que 
têm como uso habitual a bicicleta, a possibilidade de estas poderem estacionar no 
parque do jardim Fernando Pessa a título gratuito. Esta proposta foi bem aceite pela 
Empark e aguardamos as instruções de procedimento para sua divulgação. 

23 de outubro de 2018 

Reunião com o Senhor Vereador Dr. Paulo Saraiva  

Convite ao acompanhamento por parte da JFA na apreciação dos projetos que digam 
respeito às candidaturas apresentadas no âmbito do Orçamento Participativo. 

29 de outubro de 2018 

Reunião com a Dr.ª Filipa Penedos Diretora da Higiene Urbana  

Nesta reunião apresentei o desagravo quanto à recolha noturna bem como das Eco-
ilhas nesta Freguesia.   

Solicitei uma maior fiscalização quanto à forma como as Eco-ilhas estão a ser utilizadas. 
Nesta mesma reunião, abordou-se a recolha dos “Monos”, tendo este departamento 
sugerido a possibilidade, através de um CDC, de aquisição de uma carrinha para este 
efeito. Foi também abordado a colocação de mais vidrões e sugerido a compostagem 
comunitária nesta freguesia. 
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06 de novembro de 2018 

Fui convidado pela presidente da Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura 
Chinesa para a Inauguração da nova sede na Freguesia do Areeiro. Tive oportunidade 
de dar as boas vindas e manifestar a esta associação o nosso apoio como forma de 
melhoramento das relações com esta comunidade.   

07 de novembro de 2018 

Reunião com a Culturgest   

Nesta data, estive reunido com a Dr.ª Raquel Ribeiro Santos da Culturgest, onde nos foi 
proposto a participação na iniciativa para comemorar o 25º Aniversario da Culturgest. 

Esta iniciativa compõe um convite a associações, escolas ou grupos de cidadãos para 
manutenção e recuperação dos espaços ajardinados na área de influência da CGD. 

26 de novembro 2018 

Ação de formação para coordenadores internos de energia  

Estive presente na apresentação do projeto “Freguesias + Eficientes”, gestão de 
energia, sistema de certificação energética de edifícios. 

 

Atendimento 

Neste período foram atendidos diversos moradores onde colocaram as suas 
preocupações e às quais encaminhei para solução. 

  

Comunicação e Imagem 
 

- Boletim do Areeiro – Elaboração, divulgação e distribuição da 11ª revista da Junta de 
Freguesia do Areeiro - “Areeiro Primeiro” - em todas as caixas de correio da Freguesia 
durante o mês de novembro.  

- Site - Manutenção e atualização diária do site da Junta de Freguesia do Areeiro, com 
introdução de novos conteúdos, serviços, notícias e eventos. 

 - Facebook e Instagram - Manutenção e atualização diária da página de Facebook da 
“Junta de Freguesia do Areeiro” que teve um aumento substancial nas visualizações e 
no número de seguidores, estando perto dos 9.000 gostos; gestão da conta de 
Instagram que conta com quase 600 ativos seguidores; e resposta a mensagens de 
fregueses nas duas redes sociais. 

- Cartazes e Flyers de Divulgação - elaboração e design de cartazes e flyers de 
divulgação de várias atividades e eventos organizados pela Junta de Freguesia do 
Areeiro, como passeios, palestras e caminhadas; comunicação, design e divulgação de 
iniciativas como o Dia do Cão, a Feira Medieval e o Festival Gandhi; divulgação do 
programa AreeiroEmpreende em parceria com o Instituto Superior Técnico; elaboração 
de flyers e material de promoção dos abrigos para gatos de rua e do corpo de voluntários 
para os animais no âmbito da Feira Sustentável do agrupamento de Escolas D. Filipa 
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de Lencastre; criação de uma campanha digital e elaboração de flyers e cartazes de 
sensibilização para o uso de sacos biodegradáveis para dejetos caninos; elaboração de 
postais de Natal para os cabazes solidários; divulgação de iniciativas de ocupação de 
tempos livres para as crianças no Natal, bem como da oferta de bilhetes para o circo; 
entre outros. 

- Comunicados de imprensa – e contactos com os media e bloggers no sentido de 
divulgar iniciativas como o Dia do Cão, Feira Medieval e Festival Gandhi. 

- Vídeos e Campanha | Semana da Inclusão – divulgação e organização de eventos 
integrados no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; e realização de vídeos 
com pessoas cegas e com baixa visão.  

 

Clipping/Notícias: 

- 12 de outubro: Caminhada Noturna  

Publicações: Viral Agenda e Revista Evasões.  

- 19, 20 e 21 de outubro: Feira Medieval  

Publicaão: Nit – New in Town.  

- 28 de outubro: Dia do Cão - Alameda 

Publicações: Fórum Estudante, Time Out, Viral Agenda, Revista Evasões, Site Os 
Bichos.  

- outubro: Programa Areeiro Empreende 

Publicações: Fórum Estudante 

- outubro: Semana Aberta do Centro Intergeracional do Areeiro 

Publicação: Nit – New in Town 

 

Departamento de Intervenção Urbana e 
Património 
 

Secção Mobiliário Urbano  

 

 Reparação de boneco de mola (mota) num dos parques infantis da Praça Joao do 
Rio. 

 Substituição do piso, nos dois parques infantis da Praça João do Rio, de placas para 
piso in-situ. 

 Colocação de um novo bebedouro na Alameda D. Afonso Henriques no lado da 
Fonte Luminosa, o mesmo tem incorporado bebedouro para cães.  
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 Impermeabilização da placa do edifício da Delegação da JFA, onde funciona o 
Centro de Dia do Alto do Pina. 

 Colocação de 4 novos bancos no relvado do jardim Irma Lúcia (zona do parque 
infantil); os mesmos foram concebidos para melhor aproveitar as pedras existentes 
no espaço. 

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 

 
 Requalificação de calçadas em várias zonas da freguesia: buracos, abatimentos de 

passeios, grande área (80 m2) nova em calçada na Rua Abade Faria (traseiras das 
instalações da Segurança Social). 
 

 Refixação de pilaretes danificados e colocação de novos em várias zonas da 
Freguesia. 
 

 Substituição de lancis danificados e refixação de alguns soltos em várias zonas da 
Freguesia.  
 

 Recolocação de postes de sinalização vertical danificados e substituição de sinais 
em vários locais da Freguesia. 
 

 Rebaixamento de passeio (calçada e lancis) em duas zonas da Av. Roma (junto ao 
Complexo desportivo Supera) para pessoas com mobilidade reduzida. 
 

 Reparação de duas zonas de muro em risco de queda no espaço verde envolvente 
ao Jardim Fernando Pessa. 
 

 Substituição do canal e respetivas grelhas (30 m) com remate de calcada no 
escoamento de águas fluviais entre a Assembleia Municipal e entrada para parque 
de estacionamento do Jardim Fernando Pessa. 
 

 Substituição de grelhas danificadas e algumas desaparecidas no sistema de 
drenagem de águas fluviais na lateral ao edifício da Assembleia Municipal. 

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  

 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  
- De 03 / 09 a 08 / 09 / 2018 – Rua sarmento Beires; Av. Sacadura Cabral; Av. Óscar 

Monteiro Torres; Bairro Social Norte; Av. Joao XXI poente; Escola D. Filipa de 
Lencastre. 

 
- De 10 / 09 a 15 / 09 / 2018 – Av. Joao XXI; Av. Almirante Reis; Av. Guerra Junqueiro; 

Av. Roma; Av. António José de Almeida; Av. México; zona circundante ao Supera; 
Rua Cristóvão Falcão; Rua Manuel dos santos; Av. Manuel da Maia; logradouro 
Madrid (PT)  
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- De 17 / 09 a 22 / 09 / 2018 – Av. Madrid; Av. Joao XXI; Av. Almirante Gago Coutinho; 

Rua Barão de Sabrosa; Alameda D. Afonso Henriques; Av. Afonso Costa; Av. S. Joao 
de Deus; Rua Manuel Gouveia; Bairro dos Atores   

 
- De 24 / 09 a 29 / 09 / 2018 – Rua José Acúrcio das Neves; Av. Eng.º Arantes e Oliveira; 

Rua Sarmento Beires; logradouro da Av. Guerra Junqueiro. 
 
- De 01 / 10 a 06 / 10 / 2018 – Az. Fonte do Louro; Rua Américo Durão;  
 
- De 15 / 10 a 20 / 10 / 2018 – Alameda D. Afonso Henriques; Av. Sacadura Cabral; Av. 

António José de Almeida; Praça de Londres; Av. Manuel da Maia; Rua Alves Redol; 
Av. Joao Crisóstomo; Rua Joao Villaret; Rua D. Filipa de Vilhena. 

 
- De 22 / 10 a 27 / 10 / 2018 – Alameda D. Afonso Henriques; Av. Óscar Monteiro Torres; 

Rua Augusto Gil; Rua Oliveira Martins; Rua João Villaret; escadas do IST. 
 
o Lavagens de arruamentos: 

  
- De 03 / 09 a 08 / 09 / 2018 – Rua Actor Isidoro; Rua do Arco do Cego; circuito de 

recantos na no logradouro da Av. Guerra Junqueiro; Escola Luís de Camões  
 
- De 10 / 09 a 15 / 09 / 2018 – Av. Almirante Reis; Av. Eng.º Arantes e Oliveira; Alameda 

D. Afonso Henriques; Bairro Social Norte; Escadas da Rua Américo Durão com Av. 
Eng.º Arantes e Oliveira   

 
- De 17 / 09 a 22 / 09 / 2018 – Av. Óscar Monteiro Torres; Bairro Social Sul;    
 
- De 24 / 09 a 29 / 09 / 2018 – Az. Fonte do louro Av. Óscar Monteiro Torres; Rua David 

Sousa.  
- De 01 / 10 a 06 / 10 / 2018 – Av. Madrid; Av. padre Manuel da Nóbrega; Av. Sacadura 

Cabral; Rua Entrecampos; Rua João Villaret; Rua Alves Redol. 
 
- De 08 / 10 a 13 / 10 / 2018 – Az. Fonte do Louro; Rua Sarmento Beires; Av. Eng.º 

Arantes e Oliveira; Av. António José de Almeida; Av. México; Rua Alves Redol; Rua 
D. Filipa de Vilhena; Rua Jorge Castilho; 

 
- De 15 / 10 a 20 / 10 / 2018 – Av. Eng.º Arantes e Oliveira (cont.); Alameda D. Afonso 

Henriques; Av. Manuel da Maia; 
 
- De 22 / 10 a 27 / 10 / 2018 – Av. Eng.º Arantes e Oliveira; Av. Sacadura Cabral; Av. 

Óscar Monteiro Torres; Rua Joao da Silva. 
 
- De 29 / 10 a 03 / 11 / 2018 – Rua Oliveira Martins (cont.) 

 
o Outros trabalhos realizados: 
 
 Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e motorizada (dejetos caninos) 

e mecanizada (varredoura elétrica). 
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 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo). 
 Limpeza regular dos semiduros/sarjetas em toda a Freguesia.  
 Remoção de objetos e outros resíduos abandonados na via pública pelos fregueses. 
 Limpeza e manutenção diária dos lagos (Praça Joao do Rio e Jardim Afrânio 

Peixoto). 
 Limpeza de autocolantes “GECO” em postes, semáforos e sinalização vertical.  
 Assistência a limpeza no âmbito do serviço de Ação Social.  
 Apoio a outros serviços/departamentos e entidades externas quando solicitados, 

como o CINEPOP; “Regresso ao Bairro”; Caminhada Noturna; Proteção Civil – 
Tempestade Leslye; Feira Medieval; “Festival Ghandi”; “Desfile Halloween”. 

 
 

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; 

 Manutenção dos espaços verdes da Escola Básica e de 2º Ciclo do Agrupamento de 
Escolas D. Filipa de Lencastre; 

 Desmatação de taludes; 

 Limpeza e controlo de vegetação das escadinhas que liga a Rua Américo Durão e a 
Rua Professora maria de Lurdes Belchior à Avenida Engenheiro Arantes de oliveira; 

 Plantação de 1 exemplar de Prunus cerasifera numa caldeira do Jardim Fernando 
Pessa; 

 Plantação de 1 exemplar de  Fraxinus angustifólia no Logradouro da Praça Pasteur; 

 Poda de 4 Populus sp. no Jardim Fernando Pessa, por aconselhamento técnico da 
CML, devido ao desequilíbrio da copa das árvores; 

 Poda de árvores na Rua Edison com acompanhamento policial; 

 Poda do arvoredo da Rua Brito Aranha; 

 Abate de 6 Populus sp. no Logradouro da Praça Pasteur com devida autorização da 
CML; 

 Colocação de armadilhas com feromonas dadas pela CML em alguns pinheiros da 
freguesia para controlo da praga processionária do pinheiro; 

 Colocação de terra no parque canino; 

 Requalificação do sistema de rega da Praça Afrânio Peixoto; 

 Substituição de material de rega danificado; 

 Reparação de diversas roturas do sistema de rega 

 Rega de árvores em caldeira. 
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Departamento de Licenciamento  
 
setembro / novembro 2018 

Mera Com. (MC) 153 

Com. Prévia (CP) 2 

 155 

  

Sem Efeito 0 

CP Indeferidas 1 

CP Deferidas 1 

Inválidos 0 

  

Taxados 154 

Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento 

Departamento de Ação Social  
 

 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 
Entre os meses de setembro e outubro de 2018 realizámos 106 atendimentos em 
gabinete e 24 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. Foram ainda 
realizados 21 acompanhamentos externos de utentes maiores de 65 anos, sem 
qualquer tipo de rede de suporte familiar, a serviços diversos. 
 

 Programa Ferro de Soldar 
Ao abrigo do Programa Ferro de Soldar, realizámos 5 intervenções de pequenas 
reparações em habitações entre os meses de setembro e outubro. 
 

 Programa de Apoio Alimentar 
Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre setembro e 
novembro, assegurámos o apoio alimentar a 223 fregueses, o correspondente a 83 
agregados familiares à data acompanhados pelo nosso Núcleo de Ação Social. 
 

 Programa Olá Bom Dia 
Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 783 chamadas telefónicas para 
residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de setembro e outubro 
2018. 
 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 
Em setembro de 2018 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia do 
Areeiro, puderam adquirir sem custos 182 embalagens de medicamentos prescritos, 
representando esta uma poupança total para os utentes no valor de 573,18€. 
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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa 
Centro) 
Participámos 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. 
Enquanto entidade de primeira linha com competências em matérias de infância e 
juventude demos seguimento ao acompanhamento articulado com a CPCJ Lisboa 
Centro às crianças com processo de promoção e proteção em curso, residentes na 
freguesia do Areeiro. 
 

 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 
Demos continuidade ao apoio, enquanto estrutura de proximidade, da distribuição 
semanal de produtos alimentares do PO APMC da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa.  
 

 Iniciativa Bebé Areeiro 
Desde o dia 1 de junho de 2018, data em que demos início ao Bebé Areeiro já 
abrangemos 34 recém-nascidos através desta iniciativa. 
 

 Projeto RADAR 
Enquanto freguesia piloto, participámos nas diversas reuniões de trabalho de 
operacionalização desta primeira fase do Projeto RADAR. 
Este projeto tem como objetivo sinalizar a população com mais de 65 anos de idade, 
identificando e registando as suas necessidades e expectativas de forma a otimizar as 
respostas aos desafios da longevidade, permitindo paralelamente obter um panorama 
do envelhecimento e as principais problemáticas a ele associadas na cidade de lisboa. 
Constituem parceiros chave desta dinâmica a Camara Municipal de Lisboa, o Instituto 
de Segurança Social/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Autoridade Regional de 
Saúde e a Polícia de Segurança Pública. 
O Projeto RADAR é uma medida de operacionalização do Programa “Lisboa, Cidade 
de Todas as Idades”. 
 

 II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género 
do Município de Lisboa 
Em outubro participámos de duas sessões de trabalho sobre prevenção, sensibilização 
e monitorização no âmbito da elaboração do II Plano Municipal de Prevenção e 
Combate à Violência Doméstica e de Género do Município de Lisboa. 
 

 Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) 
Em novembro iniciámos o processo de integração de um prestador de trabalho a favor 
da comunidade em articulação com a equipa técnica da DGRSP. 
 

 Observatório Crianças e Direitos 
Em outubro estivemos presentes no evento Observatório Crianças e Direitos 
promovido pela AMCV- Associação de Mulheres Contra a Violência, Dignidade - 
Associação para os Direitos das Mulheres e das Crianças, APC - Associação Projecto 
Criar e a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, onde foram discutidas 
questões relativas às responsabilidades parentais em situações de violência 
doméstica ou abuso sexual. Neste evento foi ainda lançado o “Observatório Crianças 
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e Direito(s)”, um contributo para a monitorização dos direitos das crianças envolvidas 
em processos judiciais de natureza cível e/ou penal. 
 

 Programas Significativo Azul e Estou Aqui 
Estivemos presentes na ação de sensibilização Significativo Azul e Estou Aqui por 
iniciativa da Rede Social de Lisboa, organizada pela Cerci Lisboa, a Fundação Liga, a 
Polícia de Segurança Pública e o Núcleo de Lisboa da Pais em Rede.  
Esta ação teve por objetivos sensibilizar e formar os profissionais das organizações, 
para uma cultura de prevenção de situações de violência e maus-tratos contra pessoas 
com deficiência intelectual e/ou multideficiência, promovendo paralelamente a 
cooperação interinstitucional entre as organizações e a PSP. 
 

 Grupo de Parceiros Arroios e Areeiro 
Em setembro participámos na reunião bimestral do Grupo de Parceiros de Arroios e 
Areeiro realizada no Centro de Dia do Alto do Pina, onde, mais uma vez 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. 
 

 Conselho Local de Ação Social (CLAS) 
Em novembro estivemos presentes na 32ª Reunião Plenária do Conselho Local de 
Ação Social de Lisboa realizada no Instituto Superior de Economia e Gestão, onde, 
entre outros assuntos, foi votada a proposta de Plano de Atividades para 2019. 
 

 Equipa de Apoio à Família 5 (EAF5) 
Em novembro realizámos uma reunião de acompanhamento de processos comuns 
com a EAF5 da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para articulação de respostas. 
 

 Associação Promotora do Ensino dos Cegos 
Realizámos duas reuniões com a APEC no sentido de articularmos esforços para a 
realização de uma iniciativa conjunta no mês de dezembro, no âmbito da promoção da 
inclusão de pessoas cegas e com baixa visão. 
 

 Crescer – Associação de Intervenção Comunitária 
Realizámos em novembro uma reunião de acompanhamento da atividade do Projeto 
É uma Rua na Freguesia do Areeiro. Este projeto, desenvolvido pela Associação 
Crescer, atua no âmbito da redução de riscos e minimização de danos, realizando o 
acompanhamento em contexto de rua de indivíduos com consumos de substâncias 
psicoativas, promovendo a saúde pública e individual e aconselhando e encaminhando 
para os equipamentos de referência. 
 

 Núcleo Local de Inserção 6 (NLI6) 
Em novembro integrámos o NLI6, através da designação de um representante. A este 
núcleo compete a gestão processual dos percursos de inserção dos beneficiários de 
Rendimento Social de Inserção, cabendo à autarquia local o acompanhamento das 
situações com ações contratualizadas no âmbito das suas respostas. 
  

 Cáritas Diocesana – Projeto Amigo 
Em outubro realizámos uma reunião de balanço e acompanhamento da execução do 
Projeto Amigo da Cáritas Diocesana de Lisboa, na freguesia do Areeiro. 
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 Reuniões de Apresentação 
Neste período reunimos ainda com alguns organismos e associações para 
apresentação dos seus projetos, iniciativas e respostas, e divulgação das iniciativas e 
respostas existentes na Junta de Freguesia do Areeiro, nomeadamente: 

 Associação Orientar; 
 Associação Mãos Unidas – Padre Damião; 
 Casa dos Plátanos. 

 

Educação 
 

Inicio do Ano letivo 

Reunião com as Escolas da Freguesia para organização do trabalho, levantamento 
de necessidades e realização de parcerias para o ano letivo 2018/2019. 

 

Apoio psicológico nas Escolas 

Reunião com as Escolas para apresentação da nova equipa de psicólogos e definição 
de estratégia de intervenção. 

 

Apoio Complementar à EB1 São João de Deus “Descobrir a Ciência” 

Realização de reuniões de preparação para a introdução da oferta complementar 
“Descobrir a Ciência” para os alunos 1º Ciclo, da EB1 São João de Deus, do 
Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, que será implementado 
semanalmente para todas as turmas no ano letivo 2018/2019. 

 

Universidade Sénior 

Inicio do ano letivo 2018/2019 da Universidade Sénior do Areeiro. 

 

Visitas de Estudo 

Organização de visitas de Estudo ao Museu de Geociências (Departamento de Minas) 
do instituto Superior Técnico e ao Museu do Centro de Estudos Egas Moniz na 
Faculdade de Medicina de Lisboa, orientadas pelo Professor Jorge Melício.  

 

Palestra da Escritora Ana Anjos Mântua, Historiadora e Coordenadora da Casa-
Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 

Realização de Palestra da escritora Ana Anjos Mântua, autora do livro “A Americana 
que queria ser rainha de Portugal”, para falar da história de Nevada Hayes, mulher de 
D.Afonso, Duque do Porto. 
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Eco-Escolas 

A parceria e colaboração com a Escola EB 2/3 D. Filipa de Lencastre no Programa 
Eco - Escolas , um projeto educativo internacional, promovido pela organização não 
governamental europeia Fundação para a Educação Ambiental, com o objetivo de 
estimular as escolas empenhadas em melhorar o seu desempenho ambiental, gestão 
do espaço escolar e sensibilização da comunidade culminou com a atribuição da 
Bandeira Verde Eco – Escolas, à EB 2/3 Filipa de Lencastre, e com a distinção da 
Freguesia do Areeiro com o certificado “Município Parceiro Eco-Escolas 2018”. 

O Programa Eco - Escolas é um projeto educativo internacional, promovido pela 
organização não governamental europeia Fundação para a Educação Ambiental com 
o objetivo de estimular as escolas empenhadas em melhorar o seu desempenho 
ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade.  

 

Reunião - Projecto Escola do Sentir  

Reunião no sentido de conhecer o projeto educativo proposto à junta de freguesia do 
Areeiro. Este projeto é desenvolvido por duas psicólogas clínicas, em contexto 
educacional para compreender em que medida poderia existir uma parceria e ser uma 
valência educativa para a freguesia. 

 

Reunião - Externato Infantil ”A Candeia Encantada” 

Reunião com o intuito de conhecer o projeto Educativo do Externato na freguesia do 
Areeiro e as suas valências, como também perceber de que modo é possível dar 
resposta às necessidades a crianças com idade Pré-Escolar na freguesia, e possível 
proposta de parceria. 

 

Areeiro em Férias no Natal 

Organização, Preparação, divulgação, e receção de inscrições para a Colónia de 
Férias de Natal 2018, dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade, que terá lugar 
durante a pausa escolar de Natal. Esta iniciativa tem o objetivo de proporcionar umas 
férias de Natal lúdicas e didáticas para as crianças da freguesia do Areeiro, e realiza-
se de 17 a 28 de dezembro no Centro Intergeracional do Areeiro. 

 

Cultura e Dinamização do Espaço Público 
 

Cinema ao Ar Livre 

Organização, preparação e divulgação, para a realização da última sessão anual de 
Cinema ao Ar livre com o filme “A Ressaca, Parte - II”, a ser exibido no Jardim 
Fernando Pessa e que por motivos de intempéries climáticas na data agendada, a 13 
de outubro de 2018, teve de ser adiada, com nova data a definir. 
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Bilhetes para o Teatro Armando Cortez  

No âmbito de proporcionar experiências culturais e diversificadas aos fregueses 
residentes na freguesia e suas famílias, a junta disponibilizou a aquisição de bilhetes 
a preços acessíveis, para o Espetáculo “Insónia” com o Actor Fernando Mendes, no 
Teatro Fernando Cortez. 

 

Magusto  

Organização de um magusto para convívio, dirigido a todos os residentes na freguesia 
do Areeiro, no Bairro dos Atores. Por motivos de intempéries climáticas não foi possível 
levar a efeito este evento, no dia 11 de outubro, conforme planeado. 

 

Halloween Parade 

Realização em parceria com a Associação de Comerciantes “Bairro em Movimento” 
de mais uma edição da Halloween Parade 2018. O maior desfile e concurso de 
disfarces de Lisboa, percorreu a Av. de Roma, Praça de Londres, Av. Guerra Junqueiro 
e Alameda e contou com a presença de centenas de pessoas que não quiseram perder 
mais um ano, esta celebração, com disfarces a rigor. Os mais originais foram 
premiados, incluindo os amigos de quatro patas. 

 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 

Atividades Desportivas 

Abertura do novo ano letivo 2018/2019, com as modalidades do ano anterior e a 
introdução de novas modalidades: Ballet Fit, Power Fit, GAP e ABS, mais turmas de 
Ginástica de Manutenção Sénior e de Yoga. 

Clube do Tricot e Crochet 

Todos os anos este Clube tem um projecto solidário, assim, à semelhança dos anos 
anteriores, este ano estão a ser produzidos gorros e gorros com tranças que serão 
oferecidos a uma unidade de oncologia infantil. 

Grupos Aprender, Brincar, Crescer 

Inicio das atividades do Grupo ABC. 

Espaço Jovem 

Abertura do novo ano letivo do Espaço Jovem, em setembro aquando do início das 
aulas, para crianças do 5º ao 9º ano de escolaridade. 

O Espaço Jovem no presente ano letivo foi alargado também para o período da manhã, 
passando assim a ter o seguinte horário: Manhã – das 8h às 13h; Tarde – das 15h às 
20h. 



 

17 
 

Com a abertura da parte da manhã passou a existir a necessidade, nesse turno, de 
efetuar transporte das crianças à hora do almoço para a EB 273 Luís de Camões. 

Este espaço tem capacidade para 20 crianças em cada turno encontrando-se neste 
momento todas as vagas preenchidas e existindo lista de espera para o período da 
tarde, por este motivo a partir de janeiro será aumentado o número de vagas para este 
período, de forma a dar resposta à necessidade identificada. 

Em setembro, quando os jovens começaram a frequentar o Espaço Jovem, foi 
organizado o trabalho, elaborado o horário que iriam fazer no espaço, definidas as 
regras e preenchida uma ficha com as avaliações do ano anterior, com os pontos mais 
fortes e mais fracos. Uma vez que ainda não tinham muita matéria escolar para 
estudar, foi aproveitado esse período inicial na dinamização de diversas atividades de 
partilha de conhecimento e experiências (visualização de filmes/séries, músicas, entre 
outros), elaboração de calendários de aniversário, entre outros, de modo a que os 
jovens se conhecessem entre si e também criassem uma ligação com as monitoras.   

Após esta fase de integração e adaptação, começaram a realizar fichas e testes de 
diagnósticos, que serviam tanto como revisão da matéria já lecionada, como 
preparação para as avaliações que se avizinhavam. 

Foram feitas planificações de acordo com as suas necessidades e datas de 
avaliações. Permitindo assim ao jovem quando chega ao Espaço Jovem saber o que 
têm que estudar. 

  
Sempre que existe oportunidade, é utilizado o ginásio para a realização de algumas 
atividades. Quando o tempo meteorológico permite, são também realizadas atividades 
de brincadeira e convívio fora de portas.  

 
No dia 31 de outubro, realizou-se uma festa de Halloween. A sala foi decorada de 
acordo com o tema, tendo a disposição alguns petiscos, doces, pipocas e cachorros 
quentes. Assistimos a um filme de “terror” para crianças, o Paranorman e os jovens 
ouviram música e dançaram. 

Para comemorar o final do primeiro período escolar, foi planeado um jantar de convívio 
entre os jovens que frequentam os dois períodos do Espaço Jovem, manhã e tarde, 
para o último dia de aulas e de frequência do espaço. 

Ainda no âmbito do Natal, iremos realizar o “Amigo Secreto”, na última semana de 
aulas, em que existirá uma troca de prendas simbólicas entre os jovens. Será também 
visualizado um filme alusivo à quadra. 

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Areeiro 
 

Intervenção realizada de 15 de setembro de 2018 a 30 de novembro de 2018 através 
do nº de processos em acompanhamento no Gabinete de Psicologia e de Serviço 
Social assim como do número de participantes que, durantes este período, integraram 
as diversas atividades/valências. 
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Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 8 

Gabinete de Serviço Social 59 

  

Atividade | Valência Nº de 
Participantes 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 20 

Ginástica Sénior 10 

Centro de Convívio 7 

Centro de Inclusão Digital 0 

Atividades de Tempo Livre para crianças e jovens 43 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 16 

Aulas de Teatro 12 

Grupo de Jovens 11 

Capacitação e Integração de Voluntários 6 

Explicações 17 

   Tabela 2 – Atividades no CDC e nº participantes 

 

Outras Iniciativas: 

Reunião com os Encarregados de Educação 

No passado dia 13 de novembro, o CDC realizou a 1ª reunião, do novo ano letivo, com 
os encarregados de educação das crianças e jovens inseridos em ATL  

A presente reunião contou com a seguinte ordem de trabalho: 

- Apresentação da equipa do CDC; 

- Apresentação das atividades/valências do CDC; 

- Apresentação das atividades intrínsecas ao ATL e modo de funcionamento; 

- Partilha de informações entre os membros integrantes da reunião 

 

Participação na Reunião do grupo de trabalho + Comunidade 

Numa lógica de trabalho de parceria com a comunidade, o CDC participou nos dias 7 
e 21 de novembro de 2018 nas reuniões comunitárias realizadas pelo grupo de 
parceiros a intervir no Bairro Portugal Novo. 
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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 na 
reunião mensal no passado dia 28 de setembro de 2018.  

Aumento da Oferta Desportiva  

Ouvidas as crianças inscritas no ATL para o ano letivo de 2018/2019 foi introduzida a 
modalidades de yoga e estamos a encetar esforços para introduzir também a 
modalidade de Natação. 

 

Realização de Festa de Hallowen 

Realização de lanche com animação musical e festa de máscaras no dia 31 de 
outubro. 

 

Avaliação Externa 

Levantamento de todos os dados necessários à avaliação externa ao Programa 
Areeiro por TI. 

 

Férias de Natal 

Elaboração e preparação das atividades para a interrupção letiva de Natal. 

 

Jurídico 
 
 Foi prestada consultadoria jurídica transversal em assuntos jurídicos nos quais a 

Freguesia é parte envolvida ou interessada. 
 
 Emissão de atestados e pareceres. 
 
 

Desporto e Associativismo 
 

 2.ª Caminhada Nocturna 
Depois do sucesso das caminhadas diurnas realizadas nos meses de maio, junho 
e julho, o Pelouro do Desporto da JFA apostou na realização de um percurso, 
pedestre, nocturno de oito quilómetros no Parque Urbano do Vale da Montanha e 
no Parque da Bela Vista. Com o objectivo de assinalar o regresso às rotinas 
saudáveis da prática desportiva, a caminhada contou com grande adesão por parte 
dos fregueses. 
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 Reunião com o Director do Departamento da Actividade Física 
e Desporto da CML 
Reunião de trabalho com o objectivo aprofundar relações institucionais, abordar 
questões atinentes ao desporto na Freguesia e estudar futuras parcerias. 

 
 Academia de Natação do Areeiro 

Criação deste programa que visa o estímulo da prática da modalidade na Freguesia, 
com a disponibilização de aulas de iniciação aos Fregueses, pré-competição e 
competição com a parceira técnica do CDAP Natação, aulas de natação para 
adultos, com recurso ao projecto camarário “Lisboa sabe nadar” e natação para 
crianças provindas de contextos sócio-culturais complexos, contribuindo para a sua 
inclusão social. Este último conta o recurso ao projecto “Desporto mexe comigo” da 
CML. 

 
 Hidroginástica 

Realização de aulas de hidroginástica gratuitas para fregueses. 
 
 Ginástica sénior 

Realização de aulas de ginástica sénior gratuitas para fregueses. 
 
 Escolinhas de futebol da JFA 

Desenrolar da temporada desportiva de 2018/2019 de futebol das escolinhas, com 
a participação no 1.º Torneio da Amizade e no torneio FootCup-Oeiras. 

 
 Clube de Rugby do Técnico 

Presença no Almoço do Conselho Geral, onde se debateram entre outros assuntos, 
outras formas de parceria com a JFA. Divulgação das actividades do clube nos 
canais comunicacionais da JFA. 

 
 Filipa de Lencastre Voleibol 

Reuniões de trabalho para o aprofundamento da parceria com a JFA, 
nomeadamente para a atribuição de equipamentos desportivos e de 
acompanhamento da actividade. Divulgação das suas actividades nos canais 
comunicacionais da JFA. 

 
 Clube Desportivo do Alto do Pina 

Reuniões de trabalho para aprofundar a parceria existente com a JFA. 
Reuniões com a secção autónoma de natação do CDAP para desenvolver uma 
parceria no âmbito da Academia de Natação do Areeiro e para estudar outras 
formas de estímulo da modalidade no clube e na Freguesia. 
Divulgação das suas actividades nos canais comunicacionais da JFA. Presença no 
jantar de Natal do clube. 

 
 Olisípiadas 

A 5ª Edição das Olisipíadas de 2019 já teve início, para além da competição, a JFA 
irá mais uma vez, participar em actividades de experimentação, inseridas num 
programa de jogos a realizar localmente, de acordo com a organização dos 
agrupamentos de freguesias. Neste sentido, foi realizada uma Reunião da 
Comissão Organizadora e uma Reunião da Comissão Executiva, em que foram 
abordados os seguintes assuntos: aprovação do Regimento geral das Olisipíadas; 
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metodologia e critérios a seguir para atribuição de reconhecimento e prémios 
«mérito desportivo», nos termos dos artigos 24º a 34º, Regimento Geral das 
Olisipíadas; marcação de Fases Escola até final de maio; decisão e marcação de 
espaços das Fases Locais; cronograma da 5ª Edição e apresentação da nova 
equipa das UIT’S. 

 
 Desporto adaptado 

Realização de uma actividade de showdown em parceria com a Associação 
Nacional de Desporto para Deficientes Visuais e com o Grupo Dramático Ramiro 
José, no âmbito da Semana da Inclusão do Areeiro. Esta iniciativa foi efectuada em 
parceria com a Associação Para o Ensino de Cegos, na semana em que se 
comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Este ano o foco foi 
dirigido às pessoas cegas e com baixa visão, através da realização de actividades 
de carácter inclusivo que permitiram à comunidade em geral participar e perceber 
as dificuldades e desafios vividos pelos portadores deste tipo de deficiência. 

 
 Rotary Club Lisboa Norte 

Reunião com o novo Presidente do Clube de forma a estreitar laços institucionais e 
aprofundar parcerias de carácter social. 

 
 Associação Portuguesa dos Amigos da Cultura Chinesa 

Presença na cerimónia de apresentação da Associação Portuguesa dos Amigos da 
Cultura Chinesa, sita no Areeiro. A cerimónia serviu também para inaugurar o 
Centro de Intercâmbio Cultural Molihua. Esta associação tem o objectivo de criar, 
promover e desenvolver actividades de caráter cultural, desportivo, recreativo 
e social que contribuam para dignificar o prestígio e a divulgação da cultura e língua 
chinesas, na Freguesia do Areeiro. 

Ambiente e Bem-estar Animal 
 

 Corpo de Voluntários para os Animais da JFA  
No sentido de dar continuidade a este projecto e estreitar laços de proximidade, 
como também continuar a incentivar a população residente para a sensibilização 
do Bem-Estar Animal, foram agendadas várias reuniões com o voluntariado e visitas 
de campo, como forma de continuar a entender as necessidades, preocupações e 
carências dos animais na Freguesia e coordenar o seu trabalho. 

 
 Parceria com o Instituto Médico-Veterinário 

Assinatura de um acordo de cooperação entre a JFA e o Instituto Médico-
Veterinário, que atribui aos fregueses a primeira consulta gratuita aos seus animais 
de companhia. 

 
 Parceria com a Sociedade Protectora dos Animais 

Assinatura de um acordo de cooperação entre a JFA e a Sociedade Protectora dos 
Animais no sentido de proporcionar a prestação de cuidados de saúde e serviços 
aos animais de rua existentes na Freguesia e aos animais de fregueses em situação 
de carência económica.  
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 Abrigos para gatos errantes 
Desenvolvimento do programa da JFA de colocação de abrigos nas colónias de 
gatos de rua ao abrigo do programa CED. Colocação de mais dois abrigos na 
Freguesia. 

 
 Dia do Cão 

Evento que decorreu no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques, tendo como 
principal objectivo, dar a conhecer à população as diversas valências e as 
capacidades que estes animais têm na vida quotidiana. Realizou-se uma 
cãominhada no Parque Urbano Vale da Montanha, reuniram-se entidades públicas 
oficiais com demonstrações cinotécnicas, venda de artesanato com artigos 
exclusivamente dedicados aos canídeos, entidades de caráter solidário com 
actividades ligadas à causa animal, clubes de canicultura, assim como momentos 
de lazer e diversão entre animais e seus tutores, nomeadamente uma mostra dos 
cães da Freguesia. 

 
 Reuniões com fregueses 

Tiveram lugar várias reuniões com residentes na Freguesia onde se debateram 
questões relacionadas com a causa animal nesta área geográfica e alternativas a 
serem propostas e implementadas. 

 
 Reunião com a Associação Zoófila Portuguesa 

Reunião onde foram abordadas potenciais formas de cooperação e foi debatida a 
questão dos pombos na Freguesia. 

 
 Reunião com a Provedora dos Animais de Lisboa 

Esta reunião serviu para estreitar laços institucionais, partilhar conhecimento e 
trocar impressões sobre a causa animal e preparar parcerias futuras com a JFA. 

 
 Reunião com o Retriever Clube de Portugal 

Reunião atinente à criação de uma parceria para levar a cabo o Dia do cão, 
nomeadamente no que disse respeito a uma oficina de cães-guia no evento. 

 
 Campanhas solidárias e de sensibilização 

Foram realizadas campanhas de recolha de alimentos para animais para o Banco 
Alimentar Animal da JFA e para a União Zoófila, campanhas de adopção de 
animais, recorrendo aos canais comunicacionais da JFA e de sensibilização para a 
oferta de sacos bio-degradáveis para dejectos caninos por parte da JFA aos 
fregueses, bem como de estímulo ao licenciamento dos canídeos da Freguesia. 

 
 Cuidados médico-veterinários 

Prestação de cuidados médico-veterinários, nomeadamente vacinações, 
esterilizações, desparasitações, consultas de urgência e outros actos médico-
veterinários a gatos de rua, animais abandonados resgatados pelo Corpo de 
Voluntários para os Animais da JFA e a animais de companhia de fregueses com 
carências económicas, referenciados pelo Núcleo de Acção Social. Esta actividade 
foi desenvolvida no âmbito da parceria estabelecida com a Sociedade Protectora 
dos Animais. 
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 Sociedade Protectora dos Animais 
Presença no Seminário e Jantar Comemorativo do 143º aniversário da Sociedade 
Protectora dos Animais. 

 
 Reunião com a Associação Partícula Sustentável 

Reunião para a criação de uma parceria com esta associação, no âmbito do seu 
projecto Lisboa Limpa, visando implementar um sistema de copos reutilizáveis nos 
estabelecimentos de restauração da Freguesia, bem como nas actividades lúdicas 
da JFA. Procura-se oferecer uma alternativa económica e sustentável ao depósito 
de lixo descartável e assim reduzir o desperdício e a quantidade de lixo produzida. 
Tal permite ainda a diminuição dos gastos públicos, como também mudar os hábitos 
de desperdício e incentivar a participação cívica. 

 
 Inscrição no Eco-Freguesias XXI 

O Eco-Freguesias XXI é um projecto da ABAE iniciado em 2014, que visa trabalhar 
com as freguesias no sentido do desenvolvimento de eco-comunidades ou 
comunidades sustentáveis. 
Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a implementação de 
diversas acções/projectos à escala local, tendencialmente de carácter participado, 
e que contribuem para a transformação, no sentido de uma comunidade mais 
sustentável. 
O Eco-Freguesias XXI, enquadra-se em todos os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030, apresentando-se como uma 
estratégia para incrementar a sustentabilidade local, valorizando os processos de 
cidadania participativa e reconhecendo as freguesias que melhor qualidade de vida 
oferecem aos seus habitantes. 
Procura, através da existência de uma candidatura bienal, valorizar percursos, 
avaliar processos e reconhecer resultados que se materializam através da 
atribuição do galardão Eco-Freguesia XXI. 

 

Tempos Livres e Lazer 
 

 Feira Medieval da Alameda 
Organização, divulgação e desenvolvimento da 3.ª Feira Medieval da Alameda. 
Este foi um evento muito bem acolhido pela população local que, ao longo de três 
dias, pôde assistir a diversos espectáculos e participar em jogos de época, assim 
como comer nas tasquinhas locais e fazer compras no mercado de artesanato. 

 
 Festival Gandhi 

Parceria, organização e divulgação do 150º Aniversário de Gandhi com a Casa da 
Índia – Bharath Bhavan – House of India, na concretização deste evento. A Casa 
da India é uma Associação sem fins lucrativos, sem filiação político-partidária e sem 
opção religiosa e empresarial, cujo objecto social consiste na divulgação da cultura 
e tradições indianas, através do intercâmbio bilateral entre Portugal e Índia. 
Considerando que este ano se celebrou os 150 anos do nascimento de Mahatma 
Gandhi pretendeu-se partilhar, promover e chegar a sua mensagem a todos os 
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fregueses, através da partilha das actividades culturais, académicas e 
gastronómicas. 

 
 Reunião com a Associação de Comerciantes “Bairro em Movimento” 

Reunião de trabalho para estudo de parcerias futuras, nomeadamente no período 
natalício. 

 
 Reunião com a organização do Arraial da Vila Berta 

Reunião de trabalho para estudo de parcerias futuras com a JFA. 

 

Modernização Administrativa 
 

 
 Criação do Pelouro da Modernização Administrativa. 
 
 Aferição de medidas de modernização e dinamização dos sistemas de informação 

da Junta de Freguesia, bem como das adaptações necessárias à sua 
implementação. 

 
 Realização de inventário do parque informático da JFA. 
 
 Apoio técnico aos utilizadores dos equipamentos informáticos e de 

telecomunicações da JFA. 
 
 Realização de entrevistas de trabalho tendentes à contratação de técnico 

informático. 
 
 Avaliação de aplicações atinentes à maior funcionalidade, desburocratização dos 

serviços e poupança de papel. 
 
 Reuniões para a reformulação do site e dos outros instrumentos de comunicação 

da JFA. 
 
 Reuniões para a elaboração de uma estratégia de comunicação digital da JFA. 
 
 Estudo de sistemas automatizados e interactivos de recolha, tratamento e 

divulgação da informação. 
 

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 
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competências da Freguesia. Neste sentido foram realizadas, neste período, algumas 
ações em áreas distintas como: 

Recrutamento e Seleção – Durante este período, foi concluído o período experimental 
decorrente do procedimento concursal para preenchimento de nove vagas para 
assistentes operacionais. Não estão a decorrer quaisquer procedimentos concursais de 
momento. 

Planeamento de Recursos Humanos: Procedeu-se à reafectação de trabalhadores 
decorrentes das alterações ao mapa de pessoal, aprovadas pela Assembleia de 
Freguesia, nomeadamente com a constituição de duas mobilidades intercarreiras e 
duas mobilidades intercategorias.  

Formação: Foram realizadas várias ações de formação de acordo com as 
necessidades formativas identificadas para o ano de 2018, nomeadamente em Gestão 
de Projetos, SNCAP (Sistema de Normalização Contabilística), IRS, Seminário do 
Observatório de Crianças e Direitos, e Reabilitação na Deficiência, garantindo a 
atualização de conhecimentos e melhoria das competências dos trabalhadores da 
Freguesia. 

 

Gabinete de Inserção Profissional  
 
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um serviço que presta apoio a 
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 1 de setembro de 2018 a 16 de novembro de 2018 

 Foram realizadas 14 sessões coletivas gerais onde compareceram 308 utentes. 
o Tipologia das sessões: 

 2 Sessões de Técnicas de Procura de Emprego onde 
compareceram 44 utentes  

 8 Sessões sobre Mercado de Emprego e Formação Profissional 
onde compareceram 176 utentes 

 4 Sessões sobre Soft-Skills – Competências de empregabilidade 
onde compareceram 88 utentes  

 Do conjunto das sessões, foram encaminhados: 
o 12 utentes para o Centro Qualifica da SCML com o objetivo de 

aumentarem as suas qualificações ao nível da escolaridade e 
profissional. 

o 9 utentes foram encaminhados para os diversos Centros de Formação 
da cidade de Lisboa com o objetivo de frequentarem ações de formação 
modelares, tendo em vista potenciar a sua empregabilidade  

o 19 utentes foram encaminhados para as diversas ofertas de emprego 
existentes. 

 Foram realizados 19 atendimentos individuais: 
o Atendimento inicial: 7utentes 
o Atendimento de rotina: 12 utentes 
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 Tipologias do atendimento: 
o Elaborar / reformular o Curriculum Vitae – 8 utentes 
o Encaminhamento para oferta formativa – 7 utentes 
o Esclarecimento sobre medidas de apoio á contratação e 

empreendedorismo – 4 utentes 
o Apresentação de ofertas de emprego – 12 utentes 

 Recebemos 27 ofertas de emprego que inserimos na plataforma “O que posso 
oferecer” 

 Durante este período ouve 16983 acessos à plataforma “O Que Posso Oferecer”, 
o que vem confirmar a trajetória ascendente da utilização desta ferramenta. 

 Recebemos 2 planos de formação profissional de entidades formadoras privadas 
com formação profissional gratuita para desempregados 

 Foram efetuados 5 atendimentos de entidades empregadoras. 
 Preparação da nova Edição do programa AreeiroEmpreende 

o Apresentação do Programa no Instituto Superior Técnico onde 
compareceram 26 estudantes 

o O Programa recebeu 11 candidaturas para posterior análise da 
Comissão Paritária. 

Melhoramentos da plataforma “O Que Posso Oferecer” com aumento das 
funcionalidades da mesma, incluídas guias de apoio e formação profissional. 

Departamento da Saúde 
 
A procura por cuidados primários de saúde tem vindo a aumentar ao longo dos anos, 
devido ao envelhecimento da população e à maior prevalência das doenças crónicas. 
Neste contexto, a promoção da saúde representa um ativo determinante na intervenção 
local, neste sentido levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

Em parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, realizámos duas 
sessões formativas de esclarecimento intituladas “Conhecer o segredo dos alimentos e 
Mitos á mesa”, que contaram com uma elevada participação por parte dos nossos 
Fregueses. Estas sessões pretendem sensibilizar a população em geral para a Diabetes 
e reforçar a informação sobre a doença aos Diabéticos; 

Deslocámos a Fisioterapia e a Osteopatia do Centro Intergeracional do Areeiro para o 
posto médico para ajustarmos a oferta à procura; 

Conscientes das dificuldades de mobilidade dos nossos Fregueses séniores e daqueles 
que, por acidente ou patologias, têm de fazer fisioterapia, estabelecemos um acordo 
com a nossa Fisioterapeuta que permite que usufruam deste serviço ao domicílio. 
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Medicinas Convencionais 

   
Junho Julho 

 

Agosto TOTAL 

Especialidades 
   

 
 

Med. Dentária 
 

135 164 15 314 

Ortopedia 
 

5 9 0 14 

Dermatologia 
 

20 13 0 33 

Clínica Médica 
 

12 15 7 34 

Clínica Médica> 65 anos  14 24 8 46 

Otorrino 
 

12 30 8 50 

Oftalmologia 
 

29 26 0 55 

Ginecologia 
 

8 4 5 17 

Psicologia Clínica 
 

10 8 1 19 

Nutricionista 
 

4 4 0 8 

Urologia 
 

4 3 3 10 

Diabetes   1 0 1 

TOTAL CONSULTAS 
 

253 301 

       

       47 601 

      

TOTAL ENFERMAGEM  179 133 

 

96 408 

      

FISIOTERAPIA 
 

4 5 0 9 

       

TOTAL  
 

436 439 143 1018 

 

Tabela 3 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional 

 
 

                                           
Lisboa, 29 de novembro de 2018 
     O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


