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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:  

328 - Atestados / Declarações 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  

73 – Registos / Licenças 

 

Institucional 
 

Atendimento à população: 

Neste período, recebi 21 moradores onde me foram apresentadas várias questões sobre a 

freguesia. 

 

05/09-2019 

A convite do Sr. Primeiro Ministro, representei a Junta de Freguesia do Areeiro na inauguração “Arte 

em São Bento”. 

 

11/09/2019 

Nesta data reuni com a Dr.ª Maria Luz Cabral, coordenadora do projeto RADAR da SCML, onde foi 

revisto os procedimentos deste programa na freguesia.  

Desta análise foram conclusivos os objetivos atingidos a que nos propusemos.  

 

15/09/2019 

Em parceria com a RTP e a CML, organizámos o primeiro festival de música portuguesa em Lisboa. 

Dado o sucesso deste evento ficou previsto uma nova edição.  

 

23/09/2019 

Nesta data estive presente no Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre com o Vereador dos 

Direitos Sociais, Manuel Grilo, e a Diretora do Agrupamento Laura Medeiros, onde foi apresentado 

o projeto do novo jardim de infância nesta freguesia a ser construído no atual Arquivo Municipal do 

Bairro do Arco Cego.  
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25/09/2019 

Acompanhei o Vereador dos Espaços Verdes, José Sá Fernandes, numa visita à freguesia a fim de 

identificar a possibilidade de realizar várias ações de sensibilidade para a iniciativa “Lisboa capital 

verde 2020” 

Está previsto neste programa a participação das escolas e da comunidade sobre o tema espaços 

verdes da freguesia.  

Estão também previstos neste programa prémios para os melhores projetos. 

 

Reunião com as arquitetas da SCML, abordando o levantamento topográfico da vivenda António 

José de Almeida nº 24, futura creche do Areeiro. 

 

29/09/2019 

Reunião com o Vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, onde foi apresentado um estudo / proposta 

de alteração das zonas tarifadas da freguesia. Esta alteração propõe a passagem para zona 

vermelha da Avenida de Roma e uma nova tarifa “castanha” para Avenida João XXI. 

 

A convite da Mesa da SCML, Dr. Sérgio Sintra, visitei a creche da SCML “Principezinho”. Nesta 

visita foi me foi dado a conhecer o espaço as necessidades e os seus equipamentos. 

 

01/10/2019 

Fiz uma visita à Pastoral dos Ciganos, onde me foram apresentadas diversas situações de 

insalubridade da zona circundante. Ficou estabelecido a Junta de Freguesia proceder à sua 

limpeza. 

 

Reunião na obra da Praça de Londres 

Após reclamação da Junta de Freguesia do Areeiro, reuni no local com a Engª Rita da EMEL e a 

Arquiteta da CML, a fim de propor alterações à mobilidade e segurança da zona pedonal, durante 

esta fase de obra.  

 

Reunião na Obra do Metro na Praça Sá Carneiro 

Neste dia tomei conhecimento dos detalhes e prazos de execução da Obra da estação do metro no 

areeiro. 

 

15/10/2019 

Entrega de prémios das Marchas de Lisboa  

Estive presente na CML, em representação da Junta de Freguesia do Areeiro, na entrega de Prémio 

das Marchas Populares de Lisboa 2019. Tive a oportunidade de felicitar em nome da freguesia o 

Ginásio do Alto do Pina, digno vencedor desta edição. 
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Núcleo de Intervenção Urbana e Património 
 

 Aquisição de uma viatura, usada, de três lugares e caixa aberta para os serviços de Higiene 

Urbana do Areeiro. 

 Início da requalificação total da escada existente na Rua Acúrcio das Neves, entre a Rua do 

Garrido e a Rua Casimiro Freire. 

 Requalificação do sistema de caldeira de água quente dos balneários do edifico da Higiene 

Urbana no Areeiro; colocação de um depósito de 500L e substituição do autoclave de 80L 

(roturas). 

 Pequenas reparações e substituições em vários edifícios / equipamentos da JFA. 

 

Apoio à EB1 – S. João de Deus antes do início do ano letivo, em diversas áreas: 

 Lâmpadas (corredores, recreio) 

 Maçanetas de portas soltas – Reparado  

 Fechaduras avariadas – Reparadas e novas 

 Armários com problemas – Reparados  

 Espelhos / parede dos autoclismos soltos - Reparados  

 Falta de espelhos / parede autoclismos - Novos  

 Faltam tampas de sanita completa – Novas  

 Várias torneiras dos lavatórios com problemas – Reparadas            

 Suportes de papel higiénico estragados – Reparados e novos 

 Secador de mãos não funciona (queimado) - Novo 

 Autoclismo avariados – Reparados 

 Bebedouros danificados – Novos  

 Suporte da lâmpada dos quadros de sala de aulas a caírem - Reparados 

 Estores estragados – Reparados  

 Estore novo (não tinha)  

 Placard solto - Reparado        

 Porta lateral de saída crianças / fim dia, avariada - Reparada 

 Escadas de acesso ao Jardim de Infância, falta iluminação- Reparado  

 Rede do portão lateral (junto aos monoblocos) está solta - Reparada 

 Portão de entrada para o estacionamento dos carros danificado -Reparado 

 

Secção Mobiliário Urbano  

 Aquisição de três equipamentos de fitness para o Jardim Fernando Pessa, sendo um dos 

equipamentos um multifunções inclusivo.  
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 Reparação de um dos baloiços no Parque infantil da Alameda D. Afonso Henriques que foram 

vandalizados. 

 Reparação de um dos baloiços no Parque infantil do Jardim Irmã Lúcia (Praça Londres), este 

no período de Setembro e Novembro teve duas intervenções, uma das quais por vandalismo.  

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 

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

nivelamento de algumas zonas de passeio que poderiam originar quedas.  

 Refixação de pilaretes danificados, em algumas situações colocação de novos, em várias zonas 

da Freguesia. 

 Colocação de postes novos de sinalização vertical que foram danificados em vários locais da 

Freguesia, assim como a reafixação de alguns. 

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  

 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
    

Av. Roma; 03-09-2019  

Praça de Londres; 04-09-2019  

Escola Luís Camões; 05-09-2019  

Av. Guerra Junqueiro; 06-09-2019 e 09-09-2019  

Av. Manuel da Maia; 09-09-2019  

Av. Eng.º Arantes e Oliveira; 10-09-2019  

Bairro da GNR; 11-09-2019  

Av. Afonso Costa; 23-09-2019  

Av. Padre Manuel da Nóbrega; 24-09-2019  

Av. João XXI; 24-09-2019  

Pavilhão Casal Vistoso; 05-10-2019  

Av. Madrid; 08-10-2019  

Rua Cardoso Oliveira; 08-10-2019  

Bairro Social Sul; 08-10-2019  

Bairro dos Actores; 10-10-2019  

Rua Sarmento Beires; 14-10-2019  

Av. Afonso Costa; 16-10-2019  

Rua Barão de Sabrosa; 18-10-2019  

Av. João XXI; 21-10-2019  

Av. Paris; 21-10-2019  

Av. Almirante Gago Coutinho; 23-10-2019  
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Rua Sarmento Beires ; 24-10-2019  

Av. António José de Almeida ; 30-10-2019  

Av. Almirante Gago Coutinho; 07-11-2019; Parque EMEL 

Av. Almirante Reis 14-11-2019  

            Alameda; 14-11-2019  

  
o Lavagens de arruamentos: 

 

 Lavagem; Praça João do Rio; 25-09-2019 

 
o Outros trabalhos realizados: 

 

 Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e mecanizada (varredoura elétrica), assim 

como recolha dejetos caninos (Motocão); 

 Lavagem (lavadoura / mecanizada) regulares de vários pontos da Freguesia que normalmente 

são utilizados como WC, assim como os parques infantis; 

 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 João do Rio e Jardim Afrânio Peixoto); 

 Apoio a eventos realizados pela Junta e outras entidades: 

 Jardim de Encantar; 07-09-2019; Jardim Fernando Pessa 

 Feira Medieval; 13-09-2019; Alameda 

 Festival RTP Andamento; 15-09-2019; Alameda 

 Festival Ghandhi; 27-09-2019; Alameda 

 Eleições Legislativas; 04-10-2019  

 Evento de Boxe; 05-10-2019; Bairro Portugal Novo 

 Cinema ao Ar Livre; 12-10-2019; Jardim Fernando Pessa 

 Torneio de Futebol Comunitário; 26-10-2019; Alameda 

 

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, 1º e 2º Ciclo do Agrupamento de Escolas 

D. Filipa de Lencastre; 
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 Plantação de Pelargonium zonale na Praça de Londres; 

 Desmatação de área expectante na Rua Margarida de Abreu; 

 Colocação de terra no parque canino; 

 Corte e limpeza do espaço entre o nº 48 e 50 da Rua Sarmento Beires 

 Plantação de 3 exemplares de Jacaranda mimosifolia na Rua Sarmento Beires, espaço entre 

o nº 48 e 50; 

 Fecho dos sistemas de rega de todos os espaços verdes da freguesia; 

 Reparação do bebedouro da Praça Afrânio Peixoto; 

 Remoção dos tutores de algumas árvores da Av. Guerra Junqueiro; 

 Poda de árvore na entrada do logradouro da Av. Guerra Junqueiro; 

 Tratamento fitossanitário através de Endoterapia Vegetal nos pinheiros da escola do 1º Ciclo 

do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, Av. Afonso Costa e Praça de Londres.  

 

Núcleo de Licenciamento  
      

   Setembro Outubro Novembro  
 Mera Com. (MC) 43 66 22  

 

Com. Prévia 
(CP) 1 1 1  

 Total 44 67 23  
          
 Sem Efeito 0 1 1  
 CP Indeferidas 1 1 0  
 CP Deferidas 0 0 0  
 Inválidos 0 0 0  
          
 Taxados 43 65 21  
      

Núcleo de Ação Social  
 

 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 

Entre os meses de setembro e outubro de 2019 realizámos 122 atendimentos em gabinete e 13 

visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. Foram ainda realizadas 4 diligencias 

externas, entre elas acompanhamentos de utentes sem qualquer tipo de rede de suporte familiar, 

a serviços diversos. 

 

 Programa Ferro de Soldar 

Ao abrigo do programa Ferro de Soldar, realizámos 8 intervenções de pequenas reparações em 

habitações entre os meses de setembro e outubro de 2019. 
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 Programa de Apoio Alimentar 

Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre setembro e outubro de 

2019, assegurámos o apoio alimentar a 232 fregueses, o correspondente a 92 agregados 

familiares à data acompanhados pelo nosso Núcleo de Ação Social. 

 

 Programa Olá Bom Dia 

Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 636 chamadas telefónicas para residentes 

sinalizados para este Programa, entre os meses de setembro de 2019 e outubro de 2019. 

 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entres os meses de setembro e outubro de 2019, os utentes beneficiários do Programa Abem da 

Freguesia do Areeiro, puderam adquirir sem custos 469 embalagens de medicamentos prescritos, 

representando esta uma poupança total para os utentes no valor de 1.684,02€. 

 

 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, 

acompanhamos articuladamente com a CPCJ Lisboa Centro o cumprimento dos acordos de 

promoção e proteção referentes a crianças residentes na freguesia do Areeiro. 

 

 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 

Demos continuidade ao apoio, enquanto estrutura de proximidade, na distribuição quinzenal de 

produtos alimentares do PO APMC da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

 Areeiro em Férias Sénior 

Em setembro promovemos mais uma edição da iniciativa Areeiro em Férias Sénior, através da 

qual e ao longo de duas semanas, 150 fregueses maiores de 55 anos puderam usufruir de idas 

diárias à praia com almoço e lanche incluídos.  

 

 Iniciativa Bebé Areeiro 

Desde o dia 13 de junho de 2018, data em que demos início ao Bebé Areeiro já abrangemos 58 

recém-nascidos através desta iniciativa. 

 

 Núcleo Local de Inserção 6 – UDIP Alameda 

Enquanto membros do Núcleo Local de Inserção e parceiros no acompanhamento do 

cumprimento das medidas contratualizadas pelos beneficiários de rendimento social de inserção, 
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estivemos presentes nas reuniões quinzenais para a homologação dos Contratos de Inserção 

referentes aos utentes acompanhados pelo nosso Núcleo de Ação Social. 

 

 Plano Local de Intervenção Integrada com Crianças/Jovens e Famílias 

Em setembro participamos numa reunião de concertação interinstitucional no âmbito da 

Estratégia de Intervenção Integrada com Crianças / Jovens e Famílias que se encontra a ser 

delineada no âmbito da Rede Social de Lisboa. Esta estratégia pretende integrar não só a 

componente da Prevenção e da Capacitação de Profissionais, como também a intervenção em 

áreas específicas, tais como a prevenção do abandono e a promoção do sucesso escolar, entre 

outras. 

 

 Torneio de Futebol Comunitário 

Conjuntamente com Núcleo do Desporto, em coorganização com o Futebol Clube do Instituto 

Superior Técnico, organizámos um Torneio de Futebol Comunitário, juntando em campo pessoas 

em situação de sem abrigo, técnicos das instituições e comunidade em geral, num evento que 

visou a promoção da inclusão e não discriminação por via da prática desportiva. 

 

 Encontro de Comissões Sociais de Freguesia 

Em setembro participámos no III Encontro de Comissões Sociais de Freguesia, promovido pela 

Rede Social de Lisboa, tendo o mesmo incidido sobre o papel das Comissões Sociais de 

Freguesia como promotoras do desenvolvimento social local.   

 

 II Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica 

Na sequência da nossa participação nas sessões temáticas sobre as áreas estratégicas de 

intervenção no âmbito da Violência Doméstica, estivemos presentes na sessão de partilha e 

conclusão da elaboração das medidas e ações que irão constituir o II Plano Municipal de 

Prevenção e Combate à Violência Doméstica, promovida pelo Departamento dos Direitos Sociais 

da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

 Mental Talk – Lisboa em rede pela Saúde Mental 

Dia 18 de outubro estivemos presentes na iniciativa “Mental Talk – Lisboa em Rede pela Saúde 

Mental” do Grupo de Trabalho da Saúde Mental do Conselho Local de Ação Social de Lisboa, 

promovida pela Rede Social de Lisboa. Esta iniciativa dirigida a técnicos, pessoas com 

experiência de doença mental e cuidadores informais, centrou-se no debate de questões 

relacionadas com o internamento compulsivo e com a nova Lei do Maior Acompanhado. 
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 Comissão Social de Freguesia do Areeiro 

Demos continuidade aos trabalhos inerentes à recém-criada Comissão Social de Freguesia do 

Areeiro, nomeadamente através da promoção das reuniões do Núcleo Executivo e da condução 

da 2ª Reunião Plenária que teve lugar no início de outubro, contando com a adesão de três novos 

parceiros e perfazendo assim um total de 15 parceiros ativos e 2 recém -aderentes, 

nomeadamente: 

 Junta de Freguesia do Areeiro; 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda 

 Polícia de Segurança Pública 5ª divisão 

 Centro Social Paroquial de São João de Deus 

 Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) 

 Comunidade Vida e Paz 

 AMI Porta Amiga das Olaias 

 Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa (GIRA) 

 Fundação São João de Deus 

 Associação O Ninho 

 Farmácia Algarve 

 Associação de Mulheres Contra a Violência (AMCV) 

 Associação dos Estudantes do Instituto Superior Técnico 

 Associação Caminhos da Infância 

 Instituto Nacional de Estatística 

 Associação Crescer 

 Centro Comunitário de desenvolvimento Social de Lisboa 

 

 Reuniões de Articulação 

Neste período reunimos ainda com algumas associações e entidades para partilha e articulação 

de respostas na freguesia do Areeiro, nomeadamente: 

 Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda – Reuniões Técnicas 

 Centro de Dia do Alto do Pina – Reuniões Técnicas 

 Cocaína Anónimos Portugal – Reunião de Apresentação 

 Cáritas Diocesana de Lisboa – Reunião anual de balanço do Projeto Amigo 

 

Núcleo de Educação 
 
Entrega de Kits de Material Escolar 

Entrega de Kits de Material Escolar à EB 1 São João de Deus com o objetivo de permitir que todos 

os alunos do 1º ciclo da freguesia do Areeiro tenham acesso gratuito a material escolar para o 

regresso às aulas, de forma a minimizar o encargo das famílias, mas também a estimular e motivar 
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os mais jovens no seu percurso escolar. O kit incluiu material escolar essencial, como lápis, 

esferográficas, estojo, régua, canetas de feltro, lápis de cor, tesoura e cadernos. 

 

Reuniões com as Escolas 

Realização de reuniões com as escolas da freguesia para operacionalizar as parcerias para o ano 

letivo de 2019/2020. 

 

Concurso Fazer Acontecer 

Parceria com o Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre e com o Instituto de Música Vitorino 

Matono para candidatura ao Concurso Fazer Acontecer da Câmara Municipal de Lisboa, um 

programa que atribui financiamento a projetos do 1º ao 12º ano de escolaridade, que visem a 

promoção do sucesso escolar. 

 

Aulas de Cerâmica 

Preparação e início das aulas gratuitas de cerâmica no espaço da Casa da Cultura e Juventude do 

Alto do Pina. 

 

Aulas de Pintura 

Preparação e início das aulas gratuitas de pintura no espaço da Casa da Cultura e Juventude do 

Alto do Pina. 

 

Areeiro em Férias no Natal 

Organização e preparação do programa Areeiro em Férias de Natal 2019, dirigido 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 19 a 3 de janeiro no Centro Intergeracional do Areeiro. 

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 

 

Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 10 

Gabinete de Serviço Social 69 

  

Atividade | Valência Nº de 

Participantes 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 20 

Sala de Estudo (nº de visitas) 11 
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Ginástica Sénior 10 

Centro de Convívio 6 

Centro de Inclusão Digital 0 

Atividades Educativas para Crianças e Jovens 45 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 10 

Aulas de Teatro 13 

Aulas de Ioga 9 

Dar voz às emoções 8 

Capacitação e Integração de Voluntários 10 

Explicações 22 

 

Outras Iniciativas: 

 

Reunião com os Encarregados de Educação 

No dia 24 de setembro, o CDC realizou a 1ª reunião, do novo ano letivo, com os encarregados de 

educação das crianças e jovens inseridos em OTL. 

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 OTL e modo de funcionamento; 

- Partilha de informações entre os membros integrantes da reunião. 

 

Abertura do Centro de Estudo 

A partir deste ano letivo o CDC passou a abrir da parte da manhã (10h às 13h) também para as 

crianças e jovens de forma a possibilitar que aqueles que só têm aulas da parte da tarde tenham 

um local onde podem estudar, fazer os trabalhos de casa, ou trabalhos manuais e jogos didáticos 

em segurança. 

 

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 nas reuniões mensais. 
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Boxing Boxes - Trienal de Arquitetura de Lisboa 

Apoio à Associação de Moradores do Bairro Portugal Novo (AMPAC) na organização do Projeto 

Boxing Boxes no Largo Roque Laia no mês de outubro 2019. O Projeto Boxing Boxes consistiu na 

instalação de uma estrutura desportiva, concebida por arquitetos, no âmbito da Trienal de 

Arquitetura. Esta estrutura foi inaugurada durante a Trienal, com um almoço ao ar livre no bairro, 

onde os participantes do evento e a comunicação social puderam apreciar a instalação artística e 

tem como objetivos incentivar a prática de desporto no espaço público e criar um elemento de 

coesão sócio territorial no bairro. 

 

Realização de Festa de Halloween  

Realização de festa temática por ocasião do Halloween. 

 

Visita da Câmara Municipal de Seclin 

No mês de Outubro o CDC recebeu a visita de um grupo de profissionais franceses da Câmara 

Municipal de Seclin que trabalham em diversos serviços dedicados aos jovens e quiseram conhecer 

e “aprender” com o trabalho realizado diariamente no CDC. Esta visita foi proposta pelo Clube 

Intercultural Europeu por considerar que este equipamento da Junta de Freguesia do Areeiro aplica 

metodologias de intervenção comunitária e social que merecem destaque. 

 

Cerimónia de Assinatura dos Protocolos BIP/ZIP 

No dia 12 de Outubro o Bairro Portugal Novo acolheu a cerimónia de assinatura dos protocolos 

BIP/ZIP- Programa de Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa. Um dos protocolos do 

qual a Junta de Freguesia do Areeiro é parceira e que foi assinado nesse dia foi o do projeto Espaço 

Paz, Amizade e Cores promovido pela Associação Paz, Amizade e Cores – Associação de 

Moradores dos Bairros das Olaias e Portugal Novo, com o objetivo de fomentar a dinamização 

comunitária e a cidadania através do apoio à comunidade sénior, juvenil e infantil daqueles Bairros. 

 

Na Onda do Bairro – Concurso de Projetos de Inovação Comunitária 

Participação na sessão de apresentação dos projetos a concurso, bem como nas reuniões do júri 

para avaliação, monitoria e acompanhamento dos projetos. Este concurso decorre de uma parceria 

entre a Fundação Aga Khan Portugal e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa com o apoio, da 

Junta de Freguesia do Areeiro, da Junta de Freguesia do Beato, da Junta de Freguesia da Penha 

de França e do Montepio. Esta iniciativa destina-se a moradores, grupos ou instituições que tenham 

ideia para projetos de inovação comunitária que valorizem os recursos da sua comunidade. 

 

Candidatura Areeiro por TI 2020-2022 

Realização da proposta com programa e orçamento para a candidatura a mais três anos da parceria 

para o projeto Areeiro por TI, desenvolvido no Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
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e cofinanciado pela Freguesia do Areeiro e pela Câmara Municipal de Lisboa. No âmbito desta 

candidatura realizou-se uma reunião entre a Junta de Freguesia e Divisão para a Intervenção Social 

representada pelo Diretor, chefe de divisão e algumas técnicas de ação social. 

 

Centro Intergeracional do Areeiro 

 

Atividades Desportivas 

Abertura do novo ano letivo 2019/2010 no dia 16 de setembro com o horário das 9h às 22 horas, as 

modalidades do ano anterior e a introdução de mais uma turma de Yoga na hora de almoço. Este 

ano letivo, ao contrário dos anteriores, as inscrições para as modalidades do CIA foram efetuadas 

online através do Balcão Virtual (no site da Junta de Freguesia do Areeiro). Como tal, a maioria das 

atividades já tinha as turmas completas no início das atividades. O CIA conta atualmente com um 

total de 185 inscritos nas diversas modalidades desportivas, tais como Hip-Hop Kids, Yoga, Pilates, 

Ginástica de Manutenção Sénior (GMS), Ginástica Localizada, Ballet Fit, Power Fit, Zumba, Aulas 

de Pré-Parto e Pós-Parto e o 80’s Club.  

 

Clube do Tricot e Crochet 

À semelhança dos anos anteriores, o Clube do Tricot e Crochet tem anualmente associado um 

projeto solidário. Este ano serão produzidas botas/meias em tricot para a População Sénior de um 

Lar ainda a designar.  

 

Grupos Aprender, Brincar, Crescer 

Inicio das atividades do Grupo ABC. No período compreendido de setembro a novembro realizaram-

se diversas sessões, uma sessão num jardim, sessões no CIA e na Biblioteca do Palácio das 

Galveias. A sessão no jardim teve como objetivo a exploração livre da natureza e a estimulação da 

psicomotricidade dos bebés. Nas sessões no CIA a receção das crianças é sempre feita com a 

introdução de um momento musical, seguindo-se de um período de exploração livre dos materiais 

e do espaço e no final uma atividade mais estruturada para estimular o nível sensorial dos bebés. 

Nas idas à biblioteca, o principal objetivo é dar a oportunidade às crianças de se familiarizarem com 

os livros e com a literacia mais cedo. É transversal em qualquer sessão do Grupo ABC proporcionar 

momentos de sociabilização entre os bebés bem como entre os pais/acompanhantes, de modo a 

existir uma troca de experiências. 

 

Espaço Jovem 

No ano letivo 2019/2020, o Espaço Jovem iniciou as suas atividades a 16 de setembro, sendo o 

funcionamento do período da manhã no horário das 8h-13h e o da tarde das 14.30h às 19.30h.  

O grupo da manhã conta com 18 inscritos, maioritariamente no 3º ciclo, e o da tarde com 23 

inscritos, maioritariamente do 2º e 3º ciclo. Devido aos diferentes horários de entrada e saída, as 
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atividades a realizar são coordenadas individualmente com cada um. No início do ano é solicitado 

aos jovens que indiquem as datas de avaliações escolares de forma a gerir as atividades de lazer 

com a necessidade individual de estudo.  

Em época de testes, a frequência do espaço inicia-se com a organização do trabalho, começando 

pelos trabalhos de casa e depois o estudo para avaliações próximas. Após terminarem os seus 

deveres, têm total liberdade para escolher o que fazer até irem embora. As atividades lúdicas que 

normalmente preferem são: Ping-pong, jogos de tabuleiro, desenho livre e pintura.  

O OTL do CIA durante a semana, conta ainda com 4 horas semanais de apoio em algumas 

disciplinas, por parte de dois voluntários do Instituto Superior Técnico.  

No âmbito de atividades lúdicas, realizaram-se as seguintes atividades: criação do separador; 

organização de calendário escolar; criação do calendário de aniversários com fotografias e Festa 

de Halloween (música, visualização de um filme e lanche temático). De momento, o Espaço Jovem 

conta com um total de 41 inscritos, 3 monitoras e 2 voluntários que colocam, diariamente, este 

espaço ao dispor dos jovens tentando corresponder às expectativas dos mesmos e dos 

encarregados de educação a nível escolar e lúdico. 

 

Reunião Domus Areeiro Residência Sénior 

Reunião com a residência sénior Domus Areeiro com o objetivo de realizar uma parceria com o 

Centro Intergeracional com a finalidade de desenvolver atividades entre as duas entidades como 

por exemplo o Coro do Areeiro e o Clube do Tricot e Crochet e a realização de momentos lúdicos e 

de convívio entre os nossos séniores. 

 

Núcleo de Cultura e Dinamização de Espaço Público 
 

Jardim de Encantar do Areeiro 

Realização da última sessão de 2019 do Jardim de Encantar, no Jardim Fernando Pessa, com a 

presença de centenas de crianças e adultos. Este evento realizou-se mensalmente durante os 

quatro meses de Verão, de Junho a Setembro, inteiramente pensado para proporcionar às famílias 

da freguesia tardes inesquecíveis de convívio e divertimento, com programas distintos que variaram 

entre espetáculos de circo, teatro, fantoches, música, bubble futebol para crianças e adultos, 

insufláveis, workshops, pinturas faciais, modelagem de balões, oferta de pipocas e algodão doce, 

entre tantas outras atrações. As famílias visitantes puderam ainda usufruir de espaços lounge para 

conviver ou simplesmente relaxar e tirar uma foto em família no nosso PhotoBooth com os figurinos 

de desenhos animados da Minnie e do Mickey, assinalando o dia de uma forma especial. 
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Cinema ao Ar Livre 

Organização, divulgação e realização da última sessão anual de Cinema ao Ar livre, no Jardim 

Fernando Pessa, com a exibição do filme de animação "Snow - a Pedra dos Desejos" para os 

mais novos e do filme "Submersos" para os mais crescidos. 

 

Halloween Parade 

Realização em parceria com a Associação de Comerciantes “Bairro em Movimento” de mais uma 

edição da Halloween Parade 2019. 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 desta celebração. Foram premiados 

os melhores disfarces e as melhores decorações de lojas. Este ano a Junta de Freguesia de 

Alvalade também se quis associar ao evento e participou com o financiamento de um autocarro. 

 

Núcleo Jurídico 
 

 Análise de pedidos de informação feitos à Junta de Freguesia e elaboração de respostas 

com relevância jurídica; 

 Elaboração de informação jurídica respeitante à Legislação do Sistema de Identificação de 

Animais de Companhia e procedimentos registrais e de licenciamento; 

 Efetivação de documentos jurídicos para a transferência de posição de concedente de 

quiosques do Município para a Freguesia; 

 Consultadoria jurídica transversal aos serviços e núcleos da Junta de Freguesia; 

 Elaboração de peças procedimentais relativas à decisão de qualificação de candidatos em 

procedimento de contratação de concurso público internacional com prévia qualificação; 

 Análise e preparação de minuta de protocolo para formação de funcionários e terceiros no 

âmbito do gabinete de inserção profissional; 

 Análise de mercado para futura contratação de DPO. 

 

 Núcleo de Ambiente e Bem-Estar animal 
 

 Corpo de Voluntários para os Animais da JFA 

No sentido de manter o contacto permanente e organizar o trabalho, foram convocadas 

reuniões com as voluntárias das colónias de gatos de rua existentes na Freguesia envolvidas 

neste programa.  
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 Campanha de Recrutamento para o Corpo de Voluntários para os Animais da Junta 

de Freguesia do Areeiro 

Com o intuito de fomentar a participação de novos voluntários nas campanhas solidárias, 

nas campanhas de adoção, nas colónias dos gatos de rua da Freguesia bem como o passeio 

de cães de fregueses seniores ou com pouca mobilidade.  

 

 Abrigos para as colónias CED de gatos de rua  

Foi inaugurado sétimo abrigo para gatos de rua, prosseguindo-se o plano de instalação de 

abrigos nas colónias CED de gatos de rua da Freguesia, onde seja possível e se justifique, 

de forma a cobrir o máximo de colónias CED no Areeiro. 

 

 Reuniões do evento “Dia do Cão” 

Apresentação de uma parceria com o intuito de envolver novos parceiros, aumentado a 

visibilidade e notoriedade do mesmo, dado o sucesso e crescimento ano após ano. 

 

 Banco Alimentar para os Animais 

Foram efetuadas campanhas solidárias de recolha de alimentos em parceria com a Animalife 

e o Corpo de Voluntários para os Animais da JFA de forma a canalizar as doações para os 

gatos de rua da Freguesia, animais abandonados recolhidos pelo Corpo de Voluntários e 

para os animais de companhia de pessoas com carências económicas, referenciadas pelo 

Núcleo de Acão Social da JFA.  

 

 Campanhas de Adoção de Animais Abandonados 

Foram realizadas campanhas de adoção de animais abandonados no Areeiro, recorrendo 

aos canais comunicacionais da Junta de Freguesia do Areeiro e outras entidades. 

 

 Campanha de esterilização de gatos de rua 

Continua o esforço da JFA de esterilização e controlo populacional dos gatos de rua da 

Freguesia. 

 

 Tratamentos Veterinários 

A Junta de Freguesia do Areeiro tem dado seguimento a parceria com o Instituto Médico-

Veterinário e a Sociedade Protetora dos Animais, para os tratamentos médico-veterinários 

de animais de companhia de fregueses com carências económicas, referenciados pelo 

Núcleo de Acão Social da JFA, bem como de animais abandonados recolhidos pelo Corpo 

de Voluntários para os Animais da JFA e gatos de rua de colónias CED do Areeiro. 
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 Pombal Contracetivo 

Adjudicação da construção de pombal contracetivo da JFA. 

 

 Campanha Sacos Biodegradáveis 

A Junta de Freguesia do Areeiro disponibiliza aos seus fregueses de forma gratuita sacos 

biodegradáveis para apanhar os dejetos dos animais de estimação. Os sacos podem ser 

adquiridos na Sede e na Delegação da Junta de Freguesia do Areeiro, bem como nos dois 

postos de Limpeza (Rua Jorge Castilho e Rua do Arco do Cego, nº 54), no Centro 

Intergeracional do Areeiro (Arco Cego) e no Centro de Desenvolvimento Comunitário 

(Olaias). 

 

 Caixotes de lixo para reciclagem 

Introdução de caixotes de lixo com separação de resíduos nos serviços internos da JFA. 

 

 Campanha de recolha de óleos usados 

A JFA disponibiliza pontos de recolha de óleos domésticos usados para futura reciclagem. 

 

 Eco-freguesias XXI 

Preparação de nova candidatura à Bandeira Verde de Eco-Freguesia. 

 

Núcleo de Desporto e Associativismo 
 

 Escolinhas de Futebol da JFA 

Inicio das inscrições para o ano letivo de 2019/2020 através do Balcão Virtual. 

 

 Olisípiadas 

Reunião de preparação para a 6ª Edição das Olisipíadas. Presença na cerimónia de entrega 

dos prémios da edição anterior. 

  

 III Caminhada Noturna do Areeiro  

Foi levada a cabo mais uma caminha noturna com o intuito de promover hábitos de vida 

saudável junto da população, usufruindo de um espaço ideal para a prática de exercício 

físico. Esta iniciativa contou também com uma vertente solidária, através de uma campanha 

de recolha de alimentos para as colónias de gatos da Freguesia. 

 

 Caminhada 
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 Realização de mais uma caminha com fregueses para promover hábitos de vida saudáveis 

e combater o sedentarismo. 

 

 

 Torneio de Futebol Comunitário 

Torneio de Futebol Comunitário organizado pelo Técnico Futebol Clube com o apoio da 

Junta de Freguesia do Areeiro na Alameda D. Afonso Henriques. Na mesma equipa, com 

ou sem abrigo, foi o sentido de comunidade, a união e o fair-play que venceram neste jogo. 

 

 Ginástica Sénior 

A Junta de Freguesia do Areeiro continua a proporcionar aulas de ginástica sénior no âmbito 

do projeto Lisboa 55+ da CML em parceria com o Grupo Dramático Ramiro José. Esta 

época começou a partir do dia 20 de setembro tendo os mesmos horários de funcionamento. 

 

 Hidroginástica 

Abertura de inscrições para aulas de Hidroginástica gratuitas para fregueses nas instalações 

do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. 

 

 Academia de Natação do Areeiro 

Abertura de inscrições e da época desportiva da Academia de Natação do Areeiro, que conta 

com o apoio técnico da Secção Autónoma de Natação do CDAP, possibilitando aulas de 

habituação ao ambiente aquático para iniciados, natação de competição e natação para 

adultos, nas instalações do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. 

 

 Voleibol 

Continuação da parceira com o Filipa de Lencastre Voleibol para a promoção da modalidade 

na Freguesia, assegurando uma quota de mais de 60% de fregueses participantes. 

 

 Técnico Talks 

Palestra sobre o desenvolvimento do futebol do ponto de vista técnico, bem como do seu 

papel social, promovida pelo Técnico Futebol Clube. 

 

 Clube de Rugby do Técnico 

Reuniões para o aprofundamento de parcerias futuras, nomeadamente para inserir módulos 

de râguebi no Areeiro em Férias e para as crianças do Centro de Desenvolvimento 

Comunitário. 
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 Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa 

Reuniões preparatórias para a organização do próximo Torneio de Ténis de Mesa da Cidade 

de Lisboa e Feira das Coletividades e Casas Regionais. 

 

Núcleo de Tempos Livres e Lazer 
 

 Passeio a Mora e Fluviário 

No sentido de proporcionar aos fregueses do Areeiro mais uma experiência de tempos livres, 

lazer e convívio diferente daquele que as suas rotinas habituais e recursos económicos 

possibilitam, organizou-se um passeio a Mora com uma visita ao Fluviário, no qual 

participaram 141 residentes na Freguesia. 

 

 Feira Medieval  

Foi realizada a 4ª Edição da Feira Medieval na Alameda D. Afonso Henriques. Mais uma vez 

os fregueses desfrutaram de um fim de semana repleto de festa com danças orientais, 

recriações históricas, cortejos, arruadas e animação medieval. Esta viagem ao passado 

contou também com espetáculos de fogo e um mercado. 

 

 Festival Gandhi 

A Alameda Dom Afonso Henriques foi palco de mais uma edição do Festival Gandhi apoiada 

pela Junta de Freguesia do Areeiro. O Festival Gandhi presenteou a população com uma 

mostra sobre a Vida e o Legado de Gandhi, palestras, gastronomia indiana, workshop de 

medicina Ayurvédica, uma exposição da vida de Gandhi, tatuagens de henna, massagens, 

danças tradicionais indianas e muito mais. 

 

 Festival RTP Andamento 

A JFA associou-se à primeira edição deste festival que decorreu no dia 15 de Setembro, na 

Alameda Dom Afonso Henriques. Com um cariz marcadamente de apoio à música nacional, 

o evento decorreu durante todo o dia, atraindo milhares de pessoas. 

 

 Passeio à Serra da Estrela 

A JFA promoveu mais um passeio, desta feita com a duração de dois dias, à Serra da Estrela 

possibilitando aos fregueses uma visita cultural, recreativa e gastronómica àquela região 

icónica do País. 
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Núcleo de Modernização administrativa 
 

 Criação de novas áreas de trabalho conjuntas e migração de antigas por forma a 

descontinuar serviços obsoletos; 

 Melhoria na segurança com a migração de conteúdos para Servidores mais atuais e dotados 

de melhores tecnologias; 

 Continuação da otimização do sistema de inscrições em atividades através da utilização do 

Balcão Virtual; 

 Inicio do projeto de licenciamento online através da utilização do Balcão Virtual; 

 Migração do alojamento da APP MaisAreeiro para um novo alojamento levando a uma 

poupança de 29€ +iva ou seja cerca de 25%; 

 Desenho e testes de implementação de soluções wireless não só para uso da Junta como 

dos Fregueses, é um exemplo já em prática da disponibilização de WI-FI na sede. 

Previamente tinha-se feito o mesmo no Posto médico; 

 Reestruturação da rede de dados de cabos e wireless da Sede; 

 Criação de rede wireless para os fregueses no piso 0 do edifício da Sede; 

 Levantamento de necessidades de novos computadores ou melhoramento dos atuais para 

postos de trabalho na Sede; 

 Reuniões com a Fresoft para o desenvolvimento do Balcão Virtual e lançamento do novo 

site; 

 Levantamento das licenças de software em vias de caducar em todo o parque informático 

da JFA e sua renovação; 

 Análise de mercado para auditoria de cibersegurança de sistemas e bases de dados da JFA. 

 

Núcleo 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: Conclusão do procedimento concursal comum com vista 

ao preenchimento de sete (7) postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, 

na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. 

Encontra-se em curso o procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um (1) 

posto de trabalho na carreira/categoria de Técnico Superior, na área de Recursos Humanos, na 
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modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, encontrando-se na 

2.ª e última fase de seleção - Entrevista Profissional de Seleção. 

Abertura de procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de um (1) posto de 

trabalho no Núcleo de Saúde e dois (2) postos de trabalho na dependência da Secretaria Geral, na 

carreira/categoria de Assistente Técnico, na modalidade de relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado.  

Elaboração do mapa de pessoal e respetivo orçamento previsto para 2020, prosseguindo o desígnio 

de estabilidade e consolidação dos postos de trabalho necessários e indispensáveis à concretização 

da missão da Junta de Freguesia no âmbito de uma gestão rigorosa e de equilíbrio financeiro.  

 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho:  No âmbito da Saúde no Trabalho, foi assegurada a 

realização dos exames médicos periódicos/ocasionais para determinar o estado de aptidão médica 

dos trabalhadores para a função. 

 

Formação: Com o intuito de reforçar, atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos 

dos trabalhadores e de elevar o nível de produtividade, foi garantida a realização de formação em 

Gestão de Stocks, com a duração de 14 horas, para um funcionário afeto ao Núcleo de Compras. 

Foram efetuadas três inscrições para ações de formação a realizar em novembro e dezembro em 

“SIADAP e a Progressão na Carreira nas Autarquias Locais”, “Comparação entre os Regimes de 

Emprego Público e Privado” e “Contencioso da Contratação Pública - Fase Pré-Contratual”, no 

âmbito do Núcleo de Recursos Humanos e do Núcleo Jurídico, respetivamente.  

 

Núcleo de Inserção Profissional 

Segundo informação disponibilizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), 

relativamente ao desemprego registado na freguesia de Areeiro, existiam, até final de agosto de 

2019, 473 utentes inscritos.  

As representações gráficas subsequentes, obtidas através dos dados fornecidos pelo IEFP, 

pretendem apresentar as variáveis de distribuição dos fregueses desempregados inscritos por 

género, faixa etária, habilitações literárias, categoria e tempo de inscrição.   
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Dos 473 fregueses inscritos, 243 correspondem a utentes do género feminino e 230 a utentes do 

género masculino. Relativamente à faixa etária onde se evidencia uma maior taxa de desemprego, 

destaca-se o grupo entre os 35-54 anos, equivalente a 196 inscrições no Centro de Emprego, 

seguido do grupo entre os 55 anos e mais de idade, correspondente a 149 inscrições.  

 

 

Face aos resultados apresentados, 

podemos concluir que os fregueses com 

habilitações de nível superior, 160 

inscritos, correspondem à maior parcela 

de desemprego, seguido dos que 

possuem como habilitações o ensino 

secundário, 141 inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à categoria, 412 fregueses procuram novo emprego e 61 fregueses estão inscritos à 

procura de 1.º emprego. No que respeita ao tempo de inscrição, a porção que se evidencia é a 

correspondente a um período inferior a 12 meses, com 269 fregueses inscritos, face aos restantes 

204, cujo período de inscrição é superior ou igual a 12 meses.   

 

Como forma de solucionar a problemática do desemprego na Freguesia, no âmbito do Pelouro de 

Inserção Profissional, foi desenvolvido o Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo, 

oferendo apoio aos residentes desempregados na resolução do seu problema de inserção ou 

reinserção profissional, através da disponibilização de ofertas de emprego e conselhos úteis para 

que sejam bem-sucedidos na procura ativa de emprego. O NIPE colabora ainda com as empresas 

da freguesia, prestando informação e apoio na candidatura a medidas de apoio à contratação, 

captação de ofertas de emprego, triagem e identificação de candidaturas válidas e respetivo 

encaminhamento.  
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Das atividades desenvolvidas, destacam-se: 

▪ Realização de quatro (4) atendimentos individuais, para apoio na elaboração de CV e na 

procura ativa de emprego; 

▪ Divulgação de três (3) ofertas de emprego e nove (9) ofertas de formação gratuita na 

Plataforma “O Que Posso Oferecer”, resultando em 44 511 acessos/visualizações.  

 

Empreendedorismo - Programa AreeiroEmpreende 

O Programa AreeiroEmpreende foi uma iniciativa do Núcleo de Inserção Profissional e 

Empreendedorismo da Junta de Freguesia de Areeiro em parceria com o Instituto Superior Técnico, 

cujo objetivo era o de apoiar ideias que se encontrassem numa fase embrionária, suscetíveis de se 

transformarem num negócio e que ocasionassem mais valias à comunidade local do Areeiro.  

O Projeto Estaciona-te!, que consistia em mobiliário urbano composto por módulos low-cost, foi 

finalista da 2.ª Edição do Programa AreeiroEmpreende e esteve implementado na freguesia 

durante, aproximadamente, três meses. O projeto encerrou no dia 1 de outubro na Praça Francisco 

Sá Carneiro e durante o período em que percorreu as principais artérias da freguesia, permitiu que 

a população usufruísse de uma maior variedade de espaços públicos disponíveis, promovendo 

simultaneamente um vasto leque de atividades, como rastreios de saúde, workshops, grupos de 

discussão e aulas abertas sobre as mais variadas temáticas, entre muitas outras.  

 

Núcleo de Saúde 
 
Considerando as atribuições da Freguesia na promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, no domínio de cuidados primários de saúde, a Autarquia tem vindo a apostar 

numa melhoria continua dos serviços prestados e na modernização dos seus postos clínicos. 

Neste sentido levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

▪ Aquisição de uma unidade dentária, composta por cadeira e respetivos elementos 

odontológicos, destinada a facilitar o trabalho da equipa profissional e a proporcionar a maior 

comodidade ao freguês. 

▪ Celebração de um acordo de cooperação, exclusivo para residentes no Areeiro, com a 

Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro de Mama (APAMCM), no sentido de 

promover cuidados de medicina preventiva e de reabilitação através da prestação gratuita 

de tratamentos especializados em fisioterapia oncológica/linfologia a Fregueses com doença 

oncológica mamária.   

▪ Em parceria com a APDP - Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal foi organizada, 

no dia 11 de outubro, uma sessão formativa de esclarecimento aos diabéticos, intitulada 

"Cuidados a ter com os pés". A iniciativa voltou a despertar grande interesse entre os nossos 

Fregueses Diabéticos e seus cuidadores, contando com a participação de 32 Fregueses. 
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CONSULTAS MÉDICAS 

   
setembro outubro novembro TOTAL 

Especialidades 
   

 
 

Med. Dentária 
 

139 168 65 372 

Ortopedia 
 

6 10 0 16 

Dermatologia 
 

18 24 11 53 

Clínica Médica 
 

73 78 15 166 

Otorrinolaringologia 
 

9 22 12 43 

Oftalmologia 
 

24 28 9 61 

Ginecologia 
 

7 10 4 21 

Psicologia Clínica 
 

0 0 0 0 

Nutrição 
 

2 5 1 8 

Urologia 
 

1 0 0 1 

TOTAL 
 

279 345 117 741 

 

TRATAMENTOS 

   
setembro outubro novembro TOTAL 

    
 

 
Enfermagem 

 
137 220 40 397 

Fisioterapia 
 

11 27 8 46 

Osteopatia 
 

15 15 6 36 

TOTAL 
  

163 262 54 479 

 

                                         
 

Lisboa, 20 de novembro de 2019 
     O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


