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Secretaria geral 
 

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

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

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

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

168 - Atestados / Declarações 
 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  
74 – Registos / Licenças 

 

Institucional 
 

Atendimento à população: 

Neste período por solicitação dos interessados foram atendidos 16 moradores tendo 
apresentado diversas preocupações sobre a freguesia. 

 

12/12/2018 - Reunião com Vereador Sr. Manuel Grilo 

Nesta data e a pedido do vereador estivemos reunidos para analisar o espaço do 
arquivo municipal para ser requalificado afim de passar a ser cresce e jardim de infância 
nesta freguesia conforme anúncio publico do Senhor Presidente da Camara Municipal 
de Lisboa. 

 

14/12/2018 - Reunião Empark com Dr. Vítor Mendes 

Considerando a necessidade de alguns moradores não terem local para a recolha das 
suas bicicletas, solicitei em reunião à Empark que disponibilize no parque de 
estacionamento do Fernando Pessa, um espaço que permita guardar as bicicletas dos 
moradores a título gratuito. Neste momento estão disponibilizados trinta lugares. 

 

18/12/2018 - Reunião com a EGEAC  

Foi abordado a ocupação do espaço publico para eventos. 

 

19/12/2018 - Projeto RADAR 

Nesta data foi assinado o acordo participação do projeto Radar. 
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Este projeto tem nesta fase uma experiência piloto onde foram inclusas apenas três 
freguesias na cidade de Lisboa. 

Compõe-se de uma parceria entre a SCML, PSP, CML e Juntas de Freguesia de apoio 
aos munícipes carenciados ou com situações relevantes do momento. 

Neste mesmo dia no âmbito do projeto JOBSHADOWING recebi um aluno do Liceu 
Filipe de Lencastre onde acompanhou de perto o trabalho da Junta de Freguesia.  

 

29/01/2019 - Inauguração do Mural “Carta de Lisboa” 

Nesta data foi inaugurado um mural no jardim Fernando Pessa evocativo da carta de 
lisboa, onde ficam representados diversos olhares sobre os “direitos e 
responsabilidades” de diversos artistas plásticos. 

 

11/02/2019 

Em representação da Junta de Freguesia do Areeiro e em convite da Embaixada da 
RPC, estive na comemoração do Ano Novo Chines. Consistiu num desfile desde Arroios 
com chegada a Alameda Afonso Henriques. 

 

12/02/2019 - Guarda Noturno 

Estive reunido com o Guarda Noturno, da área onde se fez uma análise sobre a adesão 
da população a este serviço. Na última reunião (agosto de 2018) ficou definido o nosso 
contributo, onde era incluído a divulgação deste serviço junto dos moradores.  

Foi por este manifestado o diminuto interesse, tendo a junta reforçado nos seus meios 
de divulgação esta oferta. 

 

15/02/2019 - Reunião com DMEV  

Nesta data e no âmbito dos espaços verdes o Diretor Municipal deste departamento 
acompanhado por mim e a técnica dos espaços verdes, a uma visita de pormenor às 
zonas expectantes e a parcelas de espaços verdes que não tinham sido objeto de 
transferência aquando da reforma administrativa, tendo sido acordado os valores a 
incluir num protocolo futuro. 

 

08/03/2019 - Dia da Mulher – Entrega de Flores 

 

14/03/2019 - Inauguração da APELA 

Nesta data foi inaugurado com a presença do Exmo. Senhor Presidente da República, 
um novo espaço da associação APELA no Bairro Portugal Novo.  

A meu convite o Senhor Presidente da República aceitou visitar o Centro 
Desenvolvimento Comunitário da Junta de Freguesia, onde pude dar a conhecer o 
trabalho desenvolvido neste espaço. 
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21/03/2019 - Dia da Arvore 

Nesta data e à semelhança de anos anteriores, foi plantado uma arvore no jardim da 
praça João do Rio, com a participação dos idosos do Centro de Dia do Alto do Pina. 

  

Departamento de Intervenção Urbana e Património 
 

Secção Mobiliário Urbano  

 Reparação de um baloiço e colocação de nova corda de segurança entre baloiços 
e outros equipamentos no parque infantil da Praça de Londres. 

 Requalificação do quiosque na Av. Roma em frente ao Complexo Supera. 

 Reparação do equipamento de fitness (patins) no Jardim Fernando Pessa  

 Reparação da porta de acesso ao parque infantil da Praça de Londres 

 Colocação de suportes de bicicletas (5) no parque subterrâneo (parceria com a 
Empark) do jardim Fernando Pessa. 

 Colocação de dois dispensadores de sacos para dejetos caninos, Praça Joao do 
Rio e Praça Afrânio Peixoto  

 Reafixação de postes da vedação do DogPark no Jardim Fernando Pessa. 

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 

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

passeios, nivelamento e reparação (extração de raízes) de calçadas onde houve 
arvores abatidas e cepos extraídos  

 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. 

 Colocação de balizadores em zonas/curvas onde constantemente os pilaretes são 
danificados. 

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  

 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  

 Av. Guerra Junqueiro; dia 03-01-2019 
 Praça de Londres 
 Rua Marcelino Mesquita; dia 04-01-2019 
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 Alameda D. Afonso Henriques 
 Av. Sacadura Cabral; dia 05-01-2019 
 Terreno contiguo a Escola Luís Camões; dia 07-01-2019 
 Rua João Villaret; dia 08-01-2019 
 Av. Óscar Monteiro Torres; dia 09-01-2019 
 Rua Oliveira Martins; dia 10-01-2019 
 Av. João XXI   
 Rua Capitão Ramires   
 Rua David Sousa   
 Rua de Entrecampos   
 Rua Dona Filipa de Vilhena; dia 11-01-2019 
 Rua Alves Redol   
 Parque da JFA ; dia 14-01-2019 
 Rua Alves Redol   
 Av. México   
 Praça de Londres   
 Av. Manuel da Maia; dia 15-01-2019 
 Av. António José de Almeida; dia 16-01-2019 
 Bairro Social Sul; dia 17-01-2019 
 Bairro Social Norte; dia 18-01-2019 
 Rua Brito Aranha   
 Praça Francisco Sá Carneiro; dia 19-01-2019 
 Av. Afonso Costa    
 Rua Brito Aranha; dia 21-01-2019 
 Rua do Arco Cego  
 Serviços Sociais; dia 29-01-2019 
 Av. João XXI; dia 30-01-2019 
 Av. Paris; dia  01-02-2019 
 Av. Madrid; dia 04-02-2019 
 Alameda D. Afonso Henriques    
 Av. Afonso Costa; dia 07-02-2019 
 Rua Margarida de Abreu; dia 08-02-2019 
 Rua Manuel Gouveia    
 Az. Fonte do Louro; dia 11-02-2019 
 Av. Roma; dia 12-02-2019 
 Av. Marconi; dia 14-02-2019 
 Av. Manuel da Maia   
 Vila Rua Guerra Junqueiro   
 Av. Eng.º Arantes e Oliveira; dia 18-02-2019 
 Rua Américo Durão; dia 26-02-2019 
 Rua João Villaret; dia 28-02-2019 
 Bairro Portugal Novo; dia 02-03-2019 
 Av. Óscar Monteiro Torres; dia 04-03-2019 
 Av. Óscar Monteiro Torres; dia 12-03-2019 
 Bairro dos Actores; dia 13-03-2019 
 Rua Barão de Sabrosa; dia 18-03-2019 
 Av. Paris; dia 18-03-2019 
 Av. João XXI; dia 19-03-2019 
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 Rua João Villaret; dia 19-03-2019 
 Av. Óscar Monteiro Torres; dia 19-03-2019 
 Av. Roma; dia 20-03-2019 
 Av. Sacadura Cabral   
 Rua Oliveira Martins   
 Rua Augusto Gil; dia 21-03-2019 
 Bairro dos Actores; dia 22-03-2019 
 Av. Padre Manuel da Nóbrega   
 Rua de Entrecampos   
 Av. Almirante Reis   
 Praça Francisco Sá Carneiro   
 Av. Afonso Costa    
 Av. Almirante Gago Coutinho   
 Rua Brito Aranha; dia 25-03-2019 
 Av. João XXI; dia 26-03-2019 
 Av. Guerra Junqueiro; dia 27-03-2019 
 Av. Madrid   
 Bairro Social Norte   
 Az. Fonte do Louro; dia 28-03-2019 

 
o Lavagens de arruamentos: 
 

 Bairro dos Actores; dia 11-01-2019 
 Largo do Casal Vistoso; dia 12-01-2019 
 Largo do Casal Vistoso; dia 16-01-2019 
 Bairro dos Actores   
 Rua Jorge Castilho: dia 17-01-2019 
 Av. João XXI; dia 21-01-2019 
 Alameda d. Afonso Henriques; dia 24-01-2019 
 Rua João Villaret; dia 25-01-2019 
 Av. Sacadura Cabral; dia 28-01-2019 
 Av. Sacadura Cabral; dia 01-02-2019 
 Rua de Entrecampos; dia 05-02-2019 
 Av. Óscar Monteiro Torres   
 Rua Oliveira Martins; dia 14-02-2019 
 Av. João Crisóstomo; dia 19-02-2019 
 Rua Dona Filipa de Vilhena; dia 20-02-2019 
 Rua Alves Redol; dia 21-02-2019 
 Av. António José de Almeida; dia 26-02-2019 
 Av. México; dia 28-02-2019 
 Av. Manuel da Maia; dia 01-03-2019 
 Rua Xavier Cordeiro; dia 02-03-2019 
 Largo Roque Laia; dia 07-03-2019 
 Bairro Social Sul   
 Bairro Portugal Novo; dia 09-03-2019 
 Av. Magalhães Lima; dia 11-03-2019 
 Av. Manuel da Maia; dia 12-03-2019 
 Bairro Social Norte; dia 13-03-2019 
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o Outros trabalhos realizados: 
 

 Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e motorizada (dejetos 
caninos) e mecanizada (varredoura elétrica). 

 Lavagem (lavadoura /mecanizada) regular em vários pontos da Freguesia; 
normalmente utilizados como WC,s . 

 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). 
 Apoio a outros serviços/departamentos e entidades externas e quando 

solicitados, como foi a entrega de compostores (CML). Apoio a eventos como o 
Novo Ano Chines; “Caminhadas do Areeiro”. 

 

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; 

 Instalação de tapete de relva no jardim Fernando Pessa; 

 Verificação do sistema de rega; 

 Reparação de diversas roturas de rega; 

 Poda de árvores da Rua Aquiles Machado; 

 Poda de árvores na Rua Fernando Pedroso; 

 Poda de árvores na Rua João Crisóstomo; 

 Abate de 2 árvores na EB1  - Agrupamento Filipa de Lencastre; 

 Verificação da tutoragem de algumas árvores da freguesia; 

 Plantação de um exemplar de Cercis siliquastrum na Praça João do Rio no dia 
da árvore pelos utentes do Centro de dia; 

 Plantação de uma laranjeira anã no dia da árvore numa floreira do CDC com 
ajuda das crianças que frequentam o ATL; 

 Adubação dos relvados da Praça João do Rio, Praceta Afrânio Peixoto, Praça de 
Londres. 
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Departamento de Licenciamento  
 

 
Dezembro Janeiro Fevereiro Março 

Mera Com. 
(MC) 42 64 66 61 

Com. Prévia 
(CP) 0 0 0 1 

Total 42 64 66 62 

          

Sem Efeito 1 2 0 1 

CP Indeferidas 0 0 0 1 

CP Deferidas 0 0 0 0 

Inválidos 0 0 0 0 

          

Taxados 41 62 65* 58* 

 
  

    

   
*1 é isento 

*2 Lic. 
Transmitidas 

 

Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento 

Departamento de Ação Social  
 

 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 
Entre os meses de dezembro de 2018 e março de 2019 realizámos 272 atendimentos 
em gabinete e 38 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. Foram ainda 
realizados 13 acompanhamentos externos de utentes maiores de 65 anos, sem 
qualquer tipo de rede de suporte familiar, a serviços diversos. 
 

 Programa Ferro de Soldar 
Em fevereiro procedemos à renovação do Acordo de Cooperação com a Fundação 
São João de Deus para execução do programa Ferro de Soldar na freguesia do 
Areeiro. 
Ao abrigo do deste programa, realizámos 17 intervenções de pequenas reparações 
em habitações entre os meses de dezembro de 2018 e março de 2019. 
 

 Programa de Apoio Alimentar 
Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre dezembro 
de 2018 e março 2019, assegurámos o apoio alimentar a 228 fregueses, o 
correspondente a 87 agregados familiares à data acompanhados pelo nosso Núcleo 
de Ação Social. 
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 Programa Olá Bom Dia 

Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 2.081 chamadas telefónicas para 
residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de dezembro de 2018 e 
março de 2019. 
 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 
Entre dezembro de 2018 e março de 2019 os utentes beneficiários do Programa Abem 
da Freguesia do Areeiro, puderam adquirir sem custos 755 embalagens de 
medicamentos prescritos, representando esta uma poupança total para os utentes no 
valor de 2.645,30€. 
 

 Comissão de Protecção 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. 
No período entre dezembro de 2018 e março de 2019 demos ainda seguimento a duas 
solicitações de intervenção da CPCJ Lisboa Centro ao abrigo do art.º 4, al. k da Lei de 
Protecção de Crianças e Jovens em Perigo. 
 

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

 Iniciativa Bebé Areeiro 
Desde o dia 13 de junho de 2018, data em que demos início ao Bebé Areeiro já 
abrangemos 45 recém-nascidos através desta iniciativa. 
 

 Projeto RADAR 
Enquanto parceiros de base, dia 7 de janeiro, demos início à fase piloto do Projecto 
RADAR na freguesia do areeiro com a saída de dois entrevistadores para o terreno 
para a realização das sinalizações porta-a-porta, em conformidade com os objetivos 
preconizados para este projeto. À data, no Areeiro, já foram sinalizados mais de 800 
idosos maiores de 65 anos a residirem sós ou acompanhados por indivíduos da 
mesma faixa etária e registadas as suas expectativas e necessidades. Todas as 
sinalizações constam numa plataforma eletrónica, permitindo que as instituições 
envolvidas se articulem de uma forma mais eficaz no processo de resposta às 
necessidades verificadas. 
No dia 19 de março realizámos ainda, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, uma sessão de esclarecimento sobre o Projecto RADAR, aberta a toda a 
comunidade, tendo a mesma decorrido no espaço do auditório da Junta de Freguesia 
do Areeiro. 
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 Semana para a Inclusão 
Em dezembro assinalámos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência com um 
conjunto de atividades promotoras da inclusão de pessoas cegas e com baixa visão 
que se desenrolaram ao longo de uma semana. 
Dia 3 de dezembro, data em que se comemora este dia, realizamos uma visita às obras 
do escultor Jorge Melicio em exposição no jardim Fernando Pessa. Esta visita, 
orientada para pessoas cegas e com baixa visão, permitiu às crianças, jovens e adultos 
participantes conhecer através do tato “A Família”, guiados pela voz do próprio autor 
deste conjunto de esculturas. 
Ainda no âmbito da promoção da inclusão de pessoas cegas e com baixa visão, 
realizámos em colaboração da Associação Nacional de Desporto para Deficientes 
Visuais (ANDDVIS), uma mostra da modalidade showdown, onde estiveram presentes 
crianças e jovens com deficiência visual, alunos do ensino especial da escola de 
referência para crianças e jovens cegos e com baixa visão, pertencente ao 
Agrupamento de Escolas das Olaias.  
A semana terminou com um almoço “às cegas”, completamente adaptado a pessoas 
cegas e com baixa visão, onde todos os participantes “visuais” foram convidados a 
fazer a refeição com uma venda opaca e a ultrapassar desafios tais como o de ler uma 
ementa em braille. Este almoço contou com a participação de utentes e elementos da 
Direcção da Associação Promotora do Ensino dos Cegos (APEC), nossa parceira 
nesta iniciativa, um representante da Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de 
Proximidade - Alameda da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do Vereador dos 
Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Grilo e dos membros deste 
Executivo. A iniciativa pretendeu dar mote ao alerta para a promoção de uma cidade 
mais inclusiva. 
 

 Programas de Apoio à Habitação e Arrendamento 
Em fevereiro estivemos presentes na Ação de Informação sobre os Programas de 
Apoio à Habitação e Arrendamento da Câmara Municipal de Lisboa, permitindo 
esclarecer a equipa técnica da ação social sobre os critérios e processos de 
candidatura ao Regime de Acesso à Habitação Municipal (RAHM), Subsídio Municipal 
de Arrendamento (SMA), Renda Convencionada e Habitar o Centro Histórico (HCH). 
 
 

 Associação Caminhos da Infância 
Em dezembro de 2018 formalizámos a parceria existente com a Associação Caminhos 
da Infância através da assinatura de um Acordo de Cooperação ao abrigo do qual esta 
IPSS se compromete a ceder 4 vagas anuais no Centro Infantil Maria de Monserrate, 
para crianças oriundas de famílias em situação de vulnerabilidade social. 
 

 Distribuição de Cabazes de Natal 
Com o objetivo de proporcionar uma quadra mais digna às famílias do areeiro que se 
encontram em situação de carência económica, no dia 15 de dezembro de 2018 
procedemos à distribuição de cabazes de Natal constituídos não só por bens 
alimentares de carácter essencial, como também por produtos típicos da época, tais 
como o bacalhau. Esta iniciativa abrangeu mais de 100 agregados familiares, 
beneficiando, deste modo, cerca de 250 pessoas. 
Este cabaz constitui um reforço alimentar atribuído aos agregados da freguesia que se 
encontram integrados em respostas alimentares. 
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 Almoço de Natal Solidário 
Dia 24 de dezembro realizámos mais um Almoço de Natal Solidário destinado a todos 
aqueles que devido a diferentes circunstâncias pessoais e familiares passaram a 
consoada sós. O objetivo desta iniciativa foi o de proporcionar uma tarde de convívio 
e partilha aos cerca de 50 participantes, acompanhada de uma típica ceia de Natal. 
 

 Reuniões de Articulação 
Neste período reunimos ainda com algumas associações para partilha e articulação 
de respostas na freguesia do Areeiro: 

 Crescer – Associação de Intervenção Comunitária; 
 GIRA – Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa; 
 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda 

 
 

Educação 
 
 
Areeiro em Férias no Natal 
Realização e acompanhamento do Programa Areeiro em Férias no Natal, uma colónia 
de férias não-residencial dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade, que visa dar 
um suporte adicional às famílias residentes, neste período de interrupção escolar de 
férias de Natal em que as respostas sociais alternativas são poucas.  
A Colónia de Férias de Natal contou com atividades lúdicas e didáticas, passeios, jogos, 
dança, piscina e cinema entre outras atividades. A iniciativa decorreu no Centro 
Intergeracional do Areeiro e garantiu umas férias escolares animadas a todos os 
participantes. 
 
 
Circo de Natal 
À semelhança do ano passado a Junta de Freguesia do Areeiro proporcionou às famílias 
da freguesia momentos mágicos com mais uma ida ao Circo pela altura do Natal. Um 
programa que é, não só dirigido às crianças da freguesia, mas a toda a família. O Circo 
escolhido foi o Circo Chen, uma vez que não utiliza animais nos seus espetáculos, 
proporcionando uma festa cheia de magia, malabarismo, espetáculos de palhaços, 
contorcionistas e muita animação. O circo estava instalado no Parque Bela Vista, em 
Marvila, perto da Freguesia do Areeiro e para este espetáculo foram disponibilizados 
3000 bilhetes gratuitos aos residentes do Areeiro. 
 
 
Reparação e Manutenção do Espaço Escolar 
Durante a interrupção letiva para as férias de Natal procedeu-se à reparação e 
manutenção do espaço escolar da EB 1 São João de Deus. 
 
 
Reunião parcerias Filipa de Lencastre  
Reunião para acompanhamento e monitorização das parcerias com o Agrupamento de 
Escolas Filipa de Lencastre. 
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Conselhos Gerais 
Participação nos Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre e 
da EB 2/3 Luís de Camões. 
 
 
Jogos Matemáticos 
Apoio para pagamento de um autocarro para a participação dos alunos do Agrupamento 
de Escolas Filipa de Lencastre no 15.º Campeonato de Jogos Matemáticos. 
Este ano a realização dos mesmos foi no dia 29 de março na Maia - Pavilhão Municipal 
em frente à Escola EB 2,3 de Pedrouços. 
 
 
Areeiro em Férias na Páscoa 
Preparação, divulgação, e receção de inscrições para a Colónia Areeiro em Férias da 
Páscoa, que se realiza nas interrupções letivas de Páscoa, dirigida a crianças dos 6 aos 
12 anos de idade e que terá lugar no Centro Intergeracional do Areeiro. Esta iniciativa 
tem o objetivo de proporcionar umas férias lúdicas e didáticas para as crianças da 
freguesia do Areeiro, e realiza-se de 8 a 18 de abril. 

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
 
Número de participantes que, durantes o período a que respeita a informação escrita, 
integraram as diversas atividades/valências do CDC.  
 
Atividade | Valência Nº Processos 
Gabinete de Psicologia 11 
Gabinete de Serviço Social 60 
  
Atividade | Valência Nº de 

Participantes 
Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 23 
Português Nosso 19 
Ginástica Sénior 12 
Centro de Convívio 6 
Centro de Inclusão Digital* 10 
Atividades de Tempo Livre para crianças e jovens 42 
Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 16 
Aulas de Teatro 14 
Aulas de Ioga 10 
Dar voz às emoções 10 
Grupo de Jovens 7 
Capacitação e Integração de Voluntários 7 
Explicações 16 

*Refere o número de visitas 
Tabela 2 – Atividades no CDC e nº participantes 
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Outras Iniciativas: 
 
Atividades de Ocupação de Tempos Livres nas Férias do Natal e Carnaval  
Durante o período das férias escolares do Natal e Carnaval, o Centro de 
Desenvolvimento Comunitário promoveu a ocupação de tempo livre para as crianças e 
jovens que frequentam o CDC.  
 
 
Almoço de Natal 
No dia 21 de dezembro realizou-se o almoço de Natal intergeracional que contou com 
momentos de convívio e de brincadeira entre as crianças que frequentam o ATL e os 
séniors utentes do Centro de Convívio, no final do almoço realizou-se a apresentação 
de uma peça realizada pela turma de teatro. 
 
 
2º Aniversário do Centro de Desenvolvimento Comunitário  
No dia 25 de janeiro de 2019, o CDC celebrou o seu 2º Aniversário com um lanche 
convívio para todos os utentes, seguido da visualização da curta metragem “Halloween 
do Amor”, escrita e realizada pelos alunos que frequentam semanalmente as aulas do 
Cineclub no CDC e da peça de Teatro apresentada no almoço de natal.  
 
 
Relatório semestral 
Elaboração e entrega à CML do 4º relatório de atividades e de execução financeira do 
Projeto Areeiro por TI, referente ao 2º semestre de 2018. 
 
 
Semana da Empregabilidade no Centro de Desenvolvimento Comunitário 
Na semana de 14 a 18 de janeiro o CDC, enquanto parceiro da REDE EFE, recebeu a 
semana da empregabilidade que visa promover ações de desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais com vista a uma melhor (re)integração no mercado de 
trabalho. 
 
 
Curso Olá em Português 
No passado dia 31 de janeiro deu-se início ao curso de língua portuguesa para a 
comunidade estrangeira. O curso iniciou com turma cheia e com lista de espera, prevê 
40 horas de formação em contexto de sala de aula e com parte pratica. 
Os alunos a frequentar o curso são provenientes da China, Espanha, França, India, Irão, 
Guiné, Paquistão e Rússia.   
 
 
Rastreio de Saúde Gratuito 
Dia 13 de Fevereiro realizou-se um rastreio de saúde gratuito no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário do Areeiro, esta iniciativa teve como objetivo sensibilizar 
a população para hábitos de vida mais saudáveis e prevenir ou diagnosticar doenças. 
O rastreio permitiu medir a tensão arterial e a glicémia, além de avaliar o índice de 
massa corporal, entre outros. 
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Missão Saúde Oral – Colgate 
O CDC realizou em parceria com a Colgate, nos dias 3 e 5 do mês de março (mês da 
saúde oral), rastreios de saúde oral direcionado às crianças e jovens inscritos no ATL.  
A presente iniciativa permitiu promover as boas práticas para uma higiene oral saudável 
e consciencializar a população jovem para a importância da mesma. 
As crianças e jovens receberam ainda, por parte da Colgate, um kit que promove uma 
boa saúde oral. 
 
 
Visita do Presidente da República ao Centro de Desenvolvimento Comunitário (14 
de março de 2019) 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou presença no passado 
dia 14 de março na inauguração das novas instalações da APELA, nesta ocasião fez 
questão de visitar também o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro e 
conhecer melhor o trabalho desenvolvido.  
 
 
Celebração do Dia Mundial da Arvore 
O Dia Mundial da Arvore ficou registado pela plantação de uma laranjeira na entrada do 
CDC. A arvore foi plantada pelas crianças e jovens do ATL e irá ser cuidada por todos 
os participantes do CDC.  
Neste dia as crianças e jovens do Centro aprenderam também como se deve plantar e 
cuidar de uma arvore.  
 
 
Reunião com a APELA 
Reunião com a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, na nova sede 
desta associação, para conhecimento das novas valências e atividades, e também para 
a programação de algumas intervenções no espaço público circundante à nova sede, 
de forma a colmatar alguns desconfortos sentidos pelos utentes no acesso à mesma. 
 
 
Inauguração da exposição “Porta 4” no CDC  
A inauguração da exposição itinerante "Porta 4" realizou-se no dia 29 de março no CDC 
e contou com a presença dos parceiros e comunidade do Bairro Portugal Novo e Olaias.  
A exposição, realizada pelo projeto CapacitArte, resulta de uma série de encontros 
comunitários com moradores no Bairro Portugal Novo. Visa, esbater estereótipos e 
"muros" territoriais, criando visibilidade para este lugar, levando públicos de diferentes 
lugares e com diferentes vivências a visitar a exposição e conhecer esta comunidade 
multicultural, os seus sonhos e capacidades, inspirando outros habitantes do território e 
da cidade.  
“Porta 4” é uma instalação criada pela artista Julia San Millan (ES) com curadoria de 
Elisa Lemmo (IT), colaboradoras do Clube Intercultural Europeu no âmbito do Corpo 
Europeu de Solidariedade.  
 
 
Grupos ABC 
Devido ao interesse demonstrado por vários fregueses em frequentar o grupo ABC e há 
existência de lista de espera, o CDC abriu inscrições para um novo grupo, a funcionar 
nas suas próprias instalações.  
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Participação na Reunião do grupo de trabalho + Comunidade 
Numa lógica de trabalho de parceria com a comunidade o CDC participou nas reuniões 
comunitárias realizadas pelo grupo de parceiros a intervir no Bairro Portugal Novo. 
 
 
Participação nas Reuniões na REDE EFE (Educação, Formação e 
Empregabilidade) 
No âmbito do trabalho desenvolvido na REDE EFE (Educação, Formação e 
Empregabilidade) o CDC participou, em conjunto com GIP nas reuniões mensais. 
 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 

Coordenação e organização de atividades diárias do Centro, reuniões periódicas para 
avaliação de desempenho, propostas de novas atividades realização de semanas 
abertas, workshops e dias temáticos sempre em conjunto com os seus intervenientes 
(colaboradores, professores, alunos, encarregados de educação). 
 
 
Espaço Jovem 
Continuação da promoção do sucesso escolar, convívio entre as crianças e jovens, bem 
como o desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas. 
Dada a grande procura por parte dos pais a esta oferta educativa, houve a necessidade 
de contratar mais uma monitora para o turno da tarde onde existia um número elevado 
de crianças e jovens em lista de espera.  
No que concerne a atividades lúdicas as crianças e jovens do Espaço Jovem, realizaram 
um jantar de Natal, comemoraram o Carnaval, celebraram o Dia da Árvore, e 
despediram-se do segundo período com um Jantar de Páscoa onde os dois turnos do 
Espaço Jovem conviveram e desfrutaram de um fim de tarde muito divertido com 
Karaoke. 
 
 
Coro do Areeiro 
O Coro do Areeiro juntou-se ao Centro de Dia do Alto do Pina para cantarem as janeiras 
aos funcionários da sede da JF.  
Marcou também presença no espetáculo musical Janeiras@ulisboa2019, na Igreja São 
João de Deus.  
 
 
Malhas Solidárias 
Os membros do Clube de Tricot e Crochet do Centro Intergeracional do Areeiro no 
âmbito do projeto “Malhas Solidárias” confecionaram gorros para serem doados na Ala 
de Pediatria do IPO de Lisboa. O projeto mais uma vez contou com donativos de malhas 
entregues por residentes da Freguesia do Areeiro. Foram confecionados cerca de 40 
gorros pelos alunos do Clube de Tricot e Crochet do Centro Intergeracional do Areeiro. 
 
 



 

18 
 

Grupos ABC 
Os bebés e crianças que frequentam os Grupos Aprender, Brincar, Crescer foram à 
Hora do Conto da Biblioteca Municipal Central - Palácio Galveias. 
Miúdos e graúdos ouviram atentamente a fábula Grisela, uma obra que fala sobre a 
importância de sermos nós próprios e de aceitarmos os nossos defeitos e virtudes. 
 
 
Novas Turmas e Novos Horários 
De forma a reduzir a lista de espera dos nossos residentes nas modalidades do Centro 
Intergeracional do Areeiro nos últimos meses foram criadas mais turmas para as 
modalidades de Yoga e Pilates. 

Cultura e Dinamização de Espaço Público 
 

Janeiras@ulisboa 2019 

Parceria com a Associação Cultural de Música Tradicional do Instituto Superior 
Técnico para a realização das “Janeiras@ulisboa”, este evento teve lugar no auditório 
da Igreja São João de Deus e contou a atuação dos coros da Universidade de Lisboa, 
do Colégio do Sagrado Coração de Maria, da Junta de Freguesia do Areeiro e do 
Grupo de Cantares Tradicionais do Instituto Superior Técnico. 

 
Parceria TUIST - Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico   
Renovação da parceria anual com a Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico 
para a realização de várias iniciativas de âmbito cultural para os residentes da Freguesia 
do Areeiro. 
 
 
Reunião sobre o potencial turístico da Toponímia  
Reunião com Mestre em Turismo e Comunicação pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, autor da Tese ‘O Potencial Turístico da Toponímia”. 
A reunião centrou-se no potencial turístico da toponímia da Freguesia do Areeiro, tendo 
sido abordado, entre outros temas, a importância e a função da toponímia, e o facto 
deste património cultural e as suas particularidades poderem ser mais promovidos junto 
das comunidades locais e dos turistas.   
 
 
Agrupamento de Escuteiros 1050 de São João de Deus 
Reunião com Agrupamento de Escuteiros 1050 de São João de Deus, para a 
apresentação do plano de atividades e análise de futuras parcerias e iniciativas 
conjuntas. 
 
 
Palestra “Passeando à volta do Chiado” 
Palestra de entrada livre de Luís Bayó Veiga e Modesto Viegas no Auditório da Sede da 
Junta de Freguesia do Areeiro onde os Fregueses embarcaram numa viagem até ao 
Chiado. 
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Reunião Super Bock 
Reunião com a Super Bock com o objetivo de estabelecer parcerias para patrocínios de 
alguns eventos da Junta de Freguesia. 
 
Palestra “Cartas e Correspondências no Passado” 
Palestra com o professor Filipe Delfim Santos. Onde foi abordada uma prática que caiu 
em desuso, o escrever cartas. 
 
Reunião Tomaz Hipólito Studio 
O Tomaz Hipólito Studio é um armazém parcialmente renovado em Marvila que, para 
além de ser atelier de trabalho do artista Tomaz Hipólito é, desde a sua génese, um 
espaço que começou por albergar outros artistas e profissionais da área cultural e 
artística, sempre com o intuito de criar uma rede e um espaço para a criação de 
sinergias, com programação própria e residências artísticas.  
Esta rede de contactos, entre eles artistas e arquitetos, tem um núcleo a residir na 
Freguesia do Areeiro. 
A reunião teve como objetivo trazer para a Freguesia não só uma parceria com o atual 
projeto das residências artísticas, mas também algumas iniciativas culturais que 
acontecem no Tomaz Hipólito Studio e que podiam beneficiar culturalmente a freguesia. 
 
XXI TUIST - Festival de Tunas da Cidade de Lisboa 
No âmbito da parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Tuna Universitária do 
Instituto Superior Técnico, a Junta de Freguesia disponibilizou gratuitamente aos 
residentes, 600 bilhetes para o XXI TUIST - Festival de Tunas "Cidade de Lisboa”. O 
festival organizado pela Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico realizou-se nos 
dias 8 e 9 de março na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa.  
 
Festival da Palavra 
 
Parceria com a Cabine de Leitura, responsável pela organização do primeiro Festival da 
Palavra, uma iniciativa que teve lugar nas Freguesias do Areeiro, Alvalade e Arroios.  
O Festival da Palavra realizou-se  de 8 a 11 de março e teve por objetivo difundir a 
língua e cultura portuguesas, promover as livrarias de rua e homenagear uma palavra, 
que será diferente todos os anos, sendo que para 2019 a palavra escolhida 
foi FRONTEIRA. 
Nesta iniciativa procurou-se uma análise da contemporaneidade e das perspetivas para 
o futuro na visão dos escritores e músicos lusófonos através da realização de tertúlias, 
cafés literários, declamações e concertos, que tiveram lugar durante os dias de 
realização do evento, em livrarias, bibliotecas, cafés e mercados das 3 freguesias de 
Lisboa. 
Na Freguesia do Areeiro estes encontros realizaram-se na Livraria Barata, na Cabine 
de Leitura da Praça de Londres e na Pastelaria Mexicana. 
 
Dia Internacional da Mulher 
Organização e desenvolvimento de iniciativa no âmbito da comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. A iniciativa consistiu na distribuição de flores (gerberas) e 
serenatas a todas as mulheres, transeuntes e comerciantes na Freguesia ao som das 
músicas da TUIST - Tuna do Instituto Superior Técnico. 
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Palestra “Viajar na Idade Média” 
Palestra com o historiador Paulo Catarino Lopes, investigador da Universidade Nova de 
Lisboa e autor de obras como "Viajar na Idade Média: a visão ibérica do mundo no Livro 
do Conhecimento" e "O Medo do Mar nos Descobrimentos: representações do fantástico 
e dos medos marinhos no final da Idade Média".  
 
Parceria Placesum 
A placesum é um projeto integrado no programa Startup Voucher, dinamizado pelo 
IAPMEI, com o apoio da República Portuguesa e Startup Portugal e cofinanciado por 
Lisboa2020, Portugal2020, Compete2020 e União Europeia. 
 O projeto (aplicação móvel), consiste numa rede de conteúdos agregadora, intuitiva e 
flexível que vai interligar a expressão das pessoas e dos lugares, possibilitando a 
partilha de forma local, privada e segura. O objetivo é reconectar as pessoas e os locais, 
começando por Lisboa e depois expandir ao resto do país e do mundo.  
Através desta aplicação as pessoas vão poder, por exemplo, na Freguesia do Areeiro, 
interagir no Jardim Fernando Pessa, vendo quem lá está, através da geolocalização ou 
da proximidade a uma rede Wifi. Podem descobrir pessoas com os mesmos interesses, 
criar desafios relacionados com o local: “a melhor fotografia no jardim!”, chats locais, 
fazendo perguntas sobre o local, ou até promover o seu trabalho! Com imensas 
possibilidades de expansão artística e profissional possibilitam a quebra da barreira 
social, aumentando o sentido de presença, que o ser humano tanto valoriza. 
A Freguesia do Areeiro vai ser a primeira Freguesia parceira da Placesum. 
 
Dia do Pai 
Passatempo do Dia do Pai, destinado a residentes na Freguesia do Areeiro de todas as 
idades. O objetivo era partilharem um story no seu perfil de Instagram com um momento 
especial entre pai e filho(s) e identificar e seguir a Junta de Freguesia do Areeiro no 
Instagram. Esse story foi posteriormente partilhado nos destaques do perfil de Instagram 
da Junta de Freguesia do Areeiro com votação aberta. Os 3 stories que tiverem mais 
“likes” ganham um voucher FNAC. 
 
Palestra “A Ditadura Militar Portuguesa 1926-1933”  
Palestra orientada pelo historiador Jorge Artur Sousa Gomes. 
 
 
Palestra "A crise de 1383-1385. Guerra da Independência" 
A crise de 1383-1385, pelas palavras do historiador Jorge Artur Sousa Gomes onde faz 
a apresentação de um período conhecido por Interregno, devido à ausência de um rei 
no poder, e a Guerra da Independência que foi o tema central desta palestra. 

 
 

Jurídico 
 

No âmbito das suas competências e atribuições o NAJ dá apoio jurídico transversal a 
todas as unidades e pelouros da Junta de Freguesia. 
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Procedeu-se à instrução de procedimentos administrativos e de processos de contra-
ordenação. 

Foram analisadas minutas de procedimentos pré-contratuais no âmbito contratação 
pública e emitida informação no âmbito de execução da relação contratual, 
nomeadamente, quanto a contratos de empreitada, bens e serviços. 

Além disso, o NAJ elaborou informações, com suporte jurídico, que serviram de base 
para resposta a pedidos de esclarecimentos de fregueses. 

No período em causa, com o apoio do NAJ concretizou-se o projecto de alteração ao 
Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da Freguesia, o apoio para a concretização 
de acordos com a Associação Partícula Sustentável, com a AnimaLife e com a 
Associação dos Inquilinos Lisbonenses. 

 

Ambiente e Bem-Estar animal 
 

Campanha solidária 

Realização de campanha de reutilização de camisas e camisolas que já não estão em 
condições de serem doadas, para transformação em camas para os gatos silvestres dos 
abrigos da Freguesia do Areeiro e para o Movimento Movido a 4 Patas. As camas foram 
realizadas pelas utentes do Centro de Dia do Alto do Pina, reforçando laços de 
comunidade e sensibilizando os fregueses para a relevância das colónias de gatos 
assilvestrados nos ambientes onde estão inseridas. 

 

Abrigos de gatos 

Inauguração de novo abrigo para as colónias de gatos silvestres. A criação destes 
abrigos tem por objetivo facilitar o controlo das colónias de gatos de rua na freguesia do 
Areeiro, estreitar a sua ligação à população, nomeadamente através do Corpo de 
Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro, melhorar o bem-estar 
dos animais, providenciar o controlo de pragas e requalificar o espaço público. 

 

Cantinho da Adopção 

A Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou um espaço de informação nas suas 
instalações de modo a proporcionar aos animais abandonados um novo lar. 

 

Campanha de sensibilização dos fregueses sobre as colónias de gatos silvestres 

Distribuição de flyers nas caixas de correio com informações sobre o papel dos gatos 
silvestres na vida urbana, bem como contactos relevantes na área do bem-estar e saúde 
dos animais.  
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Campanha de esterilização 

Realização de campanha de esterilização de gatos de rua em toda a Freguesia, com 
maior enfoque na zona das Olaias e no Bairro Portugal Novo. 

 

Acordo Partícula Sustentável – Associação Ambiental 

A Junta de Freguesia do Areeiro e a Partícula Sustentável - Associação Ambiental 
assinaram um acordo que irá dinamizar a reutilização de copos na freguesia do Areeiro. 
O acordo tem por objectivo promover o desenvolvimento ecológico e ambiental 
sustentável e reduzir os resíduos urbanos, melhorando assim a qualidade de vida de 
todos. Pretende-se sensibilizar os comerciantes da Freguesia a aderirem ao Projecto 
Lisboa Limpa, adoptando um copo reutilizável, cuja caução pode ser levantada pelos 
consumidores em qualquer dos estabelecimentos comerciais aderentes em toda a 
cidade, reduzindo o consumo de plástico descartável.  

 

Acordo Animalife 

A Junta de Freguesia do Areeiro e a Animalife – A criar histórias felizes - Associação de 
Sensibilização e Apoio Social e Ambiental - assinaram um acordo de colaboração que 
irá permitir a prestação de alimentação e acessórios aos animais de companhia das 
famílias carenciadas da Freguesia do Areeiro e a sua isenção do pagamento da taxa do 
registo e da licença dos canídeos e felídeos. 

 

Campanha de doação de alimentos para animais 

O Corpo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro juntou-se à 
Animalife – A criar histórias felizes na 16ª iniciativa de recolha de alimentos do Banco 
Solidário Animal.  

 

Campanhas de adopção e busca de animais perdidos 

A Junta de Freguesia promoveu várias campanhas de adopção de animais 
abandonados na Freguesia e de busca de animais perdidos por fregueses recorrendo 
às suas redes sociais. 

 

Reuniões com fregueses 

Tiveram lugar várias reuniões com residentes na Freguesia e não só, onde se 
debateram questões relacionadas com a causa animal nesta área geográfica e 
alternativas a serem propostas e implementadas, bem como da partilha da experiência 
dos programas da Junta de Freguesia do Areeiro relativos ao bem-estar animal. 

 

Cuidados médico-veterinários 

Continuação da prestação de cuidados médico-veterinários, nomeadamente 
vacinações, esterilizações, desparasitações, consultas de urgência e outros actos 
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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. 

 

Eco-Freguesias XXI 

Conclusão e entrega da candidatura ao galardão. 

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. 

 

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. 

 

Desporto e Associativismo 
 

Corta-Mato Agrupamento de Escolas Luís de Camões 

Presença na entrega de prémios do Corta-Mato Escolar do Agrupamento de Escolas 
Luís de Camões que se realiza todos os anos no final do 1º período e que se 
enquadra no programa do Desporto Escolar, no Parque de Jogos do Estádio 1º de 
Maio/Inatel. 

V e VI Caminhada 

A Junta de Freguesia do Areeiro organizou a 5ª e 6ª edição da Caminhada do Areeiro, 
com um percurso de 7km e a dificuldade média. Com inscrições gratuitas, de modo a 
sensibilizar os Fregueses da importância de um estilo de vida saudável e activo. 
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Academia de Natação do Areeiro 

Abertura de inscrições. Este programa 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 e aulas de 
natação para adultos nas Piscinas do Complexo Desportivo Municipal do Casal 
Vistoso. 

 

Hidroginástica 

Continuação das aulas gratuitas de hidroginástica para fregueses, nas Piscinas do 
Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. 

 

Ginástica Sénior 

Continuação das aulas gratuitas de ginástica sénior para fregueses, nas instalações 
do G.D.Ramiro José. 

 

Escolinhas de Futebol da JFA 

Desenrolar da temporada desportiva de 2018/2019 de futebol das escolinhas, cujos 
treinos são realizados em 6 horas semanais no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso. 

 

Filipa de Lencastre Vóleibol  

Atribuição de equipamentos desportivos no âmbito da parceria criada com a JFA, 
reforçando a prática desta modalidade por fregueses. 

 

Clube de Raquetes Estrelas da Avenida 

Realização de reunião para estudo de parcerias futuras. 

 

Olisipíadas 

A 5ª Edição das Olisipíadas de 2019 já teve início, para além da competição, a Junta de 
Freguesia do Areeiro 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, foram realizadas várias reuniões da 
Comissão Organizadora (18 Janeiro) e três reuniões da Comissão Executiva (22 de 
Janeiro, 15 Fevereiro e 22 Março), em que foram abordados os seguintes assuntos: 
aprovação do Regimento geral das Olisipíadas; 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; 
apresentação da nova equipa das UIT’S.  
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Relativamente aos Eventos Escola, este ano, a Junta de Freguesia do Areeiro registou 
5 eventos, envolvendo 5 modalidades distintas: Showdow, Atletismo; Futebol; Andebol 
e Basquetebol. Durante a sua realização houve, também, a promoção das Olisipíadas 
da Freguesia, através da mascote do “KIKO”. Estiveram envolvidas: Escola Filipa 
Lencastre e a EB 1 São João Deus.  

Foram definidas na nossa Freguesia, para a Fase Local, as datas de organização de 
diversos torneios. Nesta 5ª Edição, irão ter um papel importante na organização as 
seguintes instituições: Filipa de Lencastre Vóleibol, Agrupamento Escolas Filipa 
Lencastre, Clube Desportivo Alto do Pina, Escolinhas de Futebol Areeiro e o Clube de 
Rugby do Técnico. Tem sido elaborado um trabalho junto das escolas e clubes no 
sentido das mesmas se envolverem na promoção de algumas actividades bem como 
todo o processo de inscrição de atletas na plataforma das Olisipíadas. 

 

Semana do Desporto do Areeiro 

Realização de reuniões preparatórias do evento, bem como do lançamento dos 
expedientes necessários para levar a cabo esta iniciativa, em comunhão com os 
nossos parceiros, nomeadamente as escolas, clubes e colectividades da Freguesia. 

 

Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico 

Realização de reunião atinente ao estabelecimento de futuras parcerias. 

 

Rotary Clube Lisboa Norte 

Presença no jantar de Natal do clube. 

 

Associação de Inquilinos de Lisboa 

A Junta de Freguesia de Areeiro e a AIL - Associação dos Inquilinos Lisbonenses 
assinaram um acordo de cooperação que irá facilitar a prestação de apoio jurídico aos 
munícipes arrendatários, cujos contratos de arrendamento sejam postos em crise. É 
de salientar que este apoio será gratuito para as famílias em situação de carência 
económica. 

 

Associação Ishartes 

Reunião de trabalho para o estudo de parcerias futuras. 

 

Tempos Livres e Lazer 
 

Passeio à Lousã e a Vila Nova de Poiares 
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A visita realizou-se no dia 27 de janeiro e incluiu a tradicional chanfana para o almoço, 
além de um passeio à cidade da Lousã, proporcionando momentos de convívio e lazer 
entre a população sénior da Freguesia do Areeiro.  

 

Mercado do Chocolate 

Realização de mercado de três dias dedicado ao chocolate que contou também com 
bancas de artesanato, tasquinhas e animação. 

 

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. 

 Manutenção técnica do parque informático. 
 Apoio técnico aos serviços da Junta de Freguesia do Areeiro. 
 Contratação de novo técnico informático através do regime de mobilidade na função 

pública. 
 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. 
 Participação na 2.ª Conferência do Fórum Permanente para as Competências 

Digitais. 
 Reuniões de apresentação de aplicações digitais, nomeadamente a Zaska e a 

Placesum, bem como de plataformas de contratação pública e produtos da ANO 
Software. 

 

Departamento de Recursos Humanos 
 
Os Recursos Humanos têm como principal função desenvolver um ambiente que 
encoraje a identificação, a responsabilidade e o empenho dos funcionários, para que 
estes atinjam níveis mais elevados de desempenho. A nossa preocupação é apoiar os 
funcionários a encontrarem meios de aumentar a produtividade e reforçarem as 
competências da Freguesia. Neste sentido foram realizadas, neste período, algumas 
ações em áreas distintas como: 
 
Planeamento de Recursos Humanos: Procedeu-se a uma mobilidade interna 
intercarreiras para a carreira/categoria de Técnico Superior no Núcleo de Recursos 
Humanos, a um recrutamento por mobilidade interna na categoria, para preenchimento 
de lugar vago no Mapa de Pessoal, na Carreira Especial de Técnico de Informática e à 
consolidação interna de duas mobilidades na categoria e carreira de Assistente 
Operacional.  
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Foi efetuado procedimento de recrutamento por mobilidade interna na carreira/categoria 
de Assistente Técnico, para preenchimento de vaga prevista no Mapa de Pessoal, no 
Núcleo de Saúde. 
Foi deferido o pedido de mobilidade na categoria, de um funcionário, afeto ao Núcleo de 
Recursos Humanos, na carreira/categoria de Técnico Superior, para o exercício de 
funções na Direção de Serviços para os Assuntos de Segurança e Defesa da Direção 
Geral de Política Externa Defesa. 
 
Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho: Efetuada avaliação das condições de 
higiene e segurança das instalações, afetas ao Núcleo de Higiene Urbana, por forma a 
se implementarem um conjunto de intervenções corretivas e preventivas, promovendo 
ambientes de trabalho seguros.  
Foi realizado um levantamento dos produtos químicos e dos equipamentos utilizados e, 
solicitadas as respetivas fichas (Fichas de Dados de Segurança e Manuais de 
Instruções) aos fornecedores. Com base neste levantamento, foram elaboradas 
Informações e Instruções de Segurança, com o objetivo de informar os trabalhadores 
para os cuidados na utilização de produtos químicos e equipamentos de trabalho. 
Seguir-se-á a avaliação dos riscos profissionais, decorrentes das atividades 
desempenhadas e, a elaboração das respetivas medidas de controlo a implementar, 
bem como a informação e sensibilização de todos os trabalhadores. 
No âmbito da Saúde no Trabalho, foram realizados os exames médicos periódicos para 
determinar o estado de aptidão médica do trabalhador para a função. 
 
Formação: Foram realizadas ações de formação de acordo com as necessidades 
formativas identificadas para o ano de 2019, nomeadamente em Intervenção Social e 
Acesso à Informação Administrativa e, efetuadas inscrições para frequência em ações 
de formação em Contratação Pública, 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 dezembro de 2018 a 30 de março de 2019 

 Foram realizadas 32 sessões coletivas gerais onde compareceram 512 
utentes. 
o Tipologia das sessões: 

6 Sessões de Técnicas de Procura de Emprego onde 
compareceram 96 utentes  

 14 Sessões sobre Mercado de Emprego e Formação Profissional 
onde compareceram 224 utentes 

 12 Sessões sobre Soft-Skills – Competências de empregabilidade 
onde compareceram 192 utentes  

 Do conjunto das sessões, foram encaminhados: 
o 19 utentes para o Centro Qualifica da SCML com o objetivo de 

aumentarem as suas qualificações ao nível da escolaridade e 
profissional. 



 

28 
 

o 14 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 45 utentes foram encaminhados para as diversas ofertas de emprego 
existentes. 
 

 Foram realizados 25 atendimentos individuais: 
o Atendimento inicial: 9 utentes 
o Atendimento de rotina: 16 utentes 

 
 Tipologias do atendimento: 

o Elaborar / reformular o Curriculum Vitae – 15 utentes 
o Encaminhamento para oferta formativa – 7 utentes 
o Esclarecimento sobre medidas de apoio á contratação e 

empreendedorismo – 6 utentes 
o Apresentação de ofertas de emprego – 21 utentes 

 Recebemos 46 ofertas de emprego que inserimos na plataforma “O que posso 
oferecer” 

 Durante este período ouve 69781 acessos à plataforma “O Que Posso Oferecer”, 
o que vem confirmar a trajetória ascendente da utilização desta ferramenta. 

 Recebemos 6 planos de formação profissional de entidades formadoras privadas 
com formação profissional gratuita para desempregados 

 Foram efetuados 4 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. 

o Foram aprovadas duas candidaturas: 
 AA4LIFE: Aplicação de gerontecnologia, dentro do conceito de 

“Ambient Assist Living” ou AAL, que visa usar a tecnologia para 
auxiliar adultos de idade avançada. O projeto propõe testar uma 
plataforma para melhorar as capacidades cognitivas e motoras do 
utilizador, assim como de monitorizar vários dados de saúde 
deste, através de uma aplicação de tablet adaptada ao utilizador, 
com recurso a um perfil personalizado gerado por inteligência 
artificial e da correlação com outros sistemas de monitorização e 
diagnóstico, compatíveis com esta plataforma. Tem a intenção de 
reduzir o risco de incapacidade, reforçar a segurança, prevenir o 
isolamento social e estabelecer redes de apoio, permitindo à 
população idosa envelhecer bem. Nesse sentido, o projeto vai 
contar com a participação de 10 idosos sendo que 5 idosos serão 
da Universidade Sénior e os restantes no Centro de Dia do Alto 
do Pina. 

 ESTACIONA-TE: O “Estaciona-te” visa a criação e 
implementação de mobiliário urbano composto por módulos low-
cost capazes de reunir em si tanto atividades de lazer como de 
comércio, beneficiando pedestres e comerciantes. 
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Melhoramentos da plataforma “O Que Posso Oferecer” com aumento das 
funcionalidades da mesma, incluídas guias de apoio e formação profissional. 
 

Departamento da Saúde 
 
A promoção da saúde representa um ativo determinante na intervenção local, neste 
sentido levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

 

Em fevereiro realizámos um rastreio de saúde no centro Comunitário do Areeiro. Este 
rastreio permitiu a 23 Fregueses medir de forma gratuita a tensão arterial, a glicémia e 
o índice de massa corporal. 

 

Como março é o mês da Prevenção oral, realizámos um rastreio de saúde em parceria 
com a Colgate Portugal, no sentido de avaliar a saúde oral das crianças e jovens que 
frequentam o Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro e sensibilizar para 
hábitos corretos de higiene oral. Nesta iniciativa foram avaliadas 30 crianças/ jovens.  

 

O objetivo destas iniciativas é sensibilizar a população para hábitos de vida mais 
saudáveis e assim prevenir ou diagnosticar doenças. 
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Medicinas Convencionais 

   
Dezembro Janeiro 

 

Fevereiro 

 

Março TOTAL 

Especialidades 
   

  
 

Med. Dentária 
 

125 152 

 

126 

 

149 552 

Ortopedia 
 

3 4 5 9 21 

Dermatologia 
 

18 21 22 28 89 

Clínica Médica 
 

17 65 54 26 162 

Otorrino 
 

12 24 16 9 61 

Oftalmologia 
 

34 24 20 20 98 

Ginecologia 
 

10 8 9 6 33 

Psicologia Clínica 
 

4 4 3 0 11 

Nutricionista 
 

4 5 1 1 11 

Urologia 
 

1 3 5 4 13 

TOTAL 

 CONSULTAS 
 

228 310 

 

 

261 

 

 

252 1051 

   

TOTAL 
ENFERMAGEM  102 131 

 

 

161 

 

 

182 576 

Fisioterapia 
 

3 7 

 

16 

 

21 47 

Osteopatia  3 3 5 5 16 

 

TOTAL  
 

336 451 

 

443 

 

460 1690 

Tabela 3 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional 

 
 

                                           
Lisboa, 16 de abril de 2019 

     O Presidente da J. F. Areeiro, 
Fernando Braamcamp 


