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Introdução 
 

Nos termos da alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, o Presidente da Junta de Freguesia deve apresentar, em cada sessão 
ordinária da Assembleia de Freguesia, uma informação escrita.  
 
Apresenta-se, assim, a presente informação escrita à Assembleia de Freguesia 
Ordinária de 16 de dezembro de 2021, sendo a mesma referente ao período de 
20 de outubro de 2021 a 30 de novembro de 2021. 
 

Institucional 
 

Durante este período foi assegurado o pleno funcionamento da Junta de Freguesia, 
em todas as suas áreas e valências. 
 
Foi efetuada a distribuição de Cargos pelo Presidente, ao abrigo da alínea a), do 
n.º 2, do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Simultaneamente foi feita a distribuição de Pelouros pelo Presidente, ao abrigo da 
alínea a), do n.º 2, do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 

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: 31 - Atestados / 94 – Declarações 
o Registos e renovações de licenças de canídeos: 15 – Registos / 

Licenças 
 

Comunicação e Imagem 
 
A atividade regular do Núcleo de Comunicação e Imagem engloba a gestão dos 
diferentes meios de comunicação disponíveis ao órgão autárquico para divulgação e 
publicitação de informação legal obrigatória, promovendo o direito à informação e ao 
princípio de transparência da administração pública, assim como para divulgação e 
publicitação de ações desenvolvidas pela Junta de Freguesia ou sobre a área geográfica 
da Freguesia. 
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No mesmo sentido, o Núcleo de Comunicação e Imagem, por incumbência do Sr. 
Presidente de Junta, procede à gestão e manutenção das redes sociais e conteúdos da 
página institucional da Junta de Freguesia do Areeiro, centralizando os pedidos internos 
para a produção criativa de peças de comunicação, nomeadamente cartazes e flyers, 
bem como para recolha e tratamento de imagens (fotografias e vídeos). 
Página institucional da Freguesia do Areeiro – www.jf-areeiro.pt 
 
A página facilita o acesso à informação útil e institucional, permitindo a partilha dessa 
informação sem a necessidade do interessado se deslocar fisicamente às instalações da 
Freguesia do Areeiro. 
 

Redes Sociais: 
 

 Facebook – www.facebook.com/jfAreeiro 
A Página de Facebook da Junta de Freguesia do Areeiro conta com mais de 13.500 
seguidores resultantes do alcance de publicações orgânicas, sobre as diferentes 
iniciativas da Freguesia do Areeiro e outras informações de interesse para a população.  

 Instagram – www.instagram.com/jfareeiro 
A conta de Instagram da Junta de Freguesia do Areeiro continua a crescer tendo 
ultrapassado os 2.400 seguidores. As publicações desta rede social têm muitas vezes 
que ser declinadas das imagens originais, bem como a informação que, em alguns 
casos, é passível de ser resumida e adaptada. 

 Twitter – https://twitter.com/JAreeiro 
A conta de Twitter da Junta de Freguesia do Areeiro tem aumentado o número de 
seguidores tendo ultrapassado recentemente os 90 seguidores. 
 

Plataformas Digitais: 
 
Em julho de 2021 a Junta de Freguesia do Areeiro lançou, no âmbito da Modernização 
Administrativa, a aplicação móvel JF Areeiro. Esta nova aplicação institucional da Junta 
reúne informações úteis para residentes, visitantes e quem trabalha no território, como 
mapas interativos, notícias, agenda de eventos e datas comemorativas. Atualmente, a 
atualização dos artigos e dos eventos, cabe ao Núcleo de Comunicação e Imagem. 
 
Em setembro de 2021, no âmbito da Cultura, foi também colocada online uma plataforma 
digital de apoio aos profissionais ligados ao setor - https://casadaculturadoareeiro.jf-
areeiro.pt/ - que funciona como mostra de divulgação dos autores e das suas obras, 
tendo, entre outros uma secção ligada às notícias, onde se encontram atividades 
dinamizadas pela Junta de Freguesia na área da Cultura. A atualização dos conteúdos 
é da responsabilidade do Núcleo de Comunicação e Imagem. 
 

Núcleo de Intervenção Urbana  
 
Departamento de Intervenção Urbana  
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 Manutenção e reparações pontuais, nos edifícios da Junta de Freguesia. 
 Reparação da porta de ferro, de acesso às máquinas de controlo da circulação 

das águas, no lago da Praça João do Rio. 

 Colocação de focos (Led) na saída / entrada (portão) do Jardim de Infância, no 
edifício da EB1 João de Deus; na época de outono e inverno, ao anoitecer, há 
pouca visibilidade.  
 

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. 

 Pintura de lugar de deficiente na Av. Óscar Monteiro Torres, o mesmo foi pintado 
a azul com o ícone a branco (respeitando a norma em vigor). 

 Criação de um degrau para acesso ao patamar do n.º 20 da Rua João da Silva, 
entre o patamar e passeio existia uma altura de 0,40 m, o que dificultava a subida 
para o referido edifício, assim como aos patamares superiores do prédio. 

 
Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 
 

Deservagem nos seguintes arruamentos:  
 

Avenida de Roma      20/10/2021 
Avenida de Paris      21/10/2021 
Avenida Guerra Junqueiro     22/10/2021 
Rua João da Silva      25/10/2021 
Rua Barão de Sabrosa     27/10/2021 
Logradouro da Avenida Guerra Junqueiro  08/11/2021 
Praça Bernardo Santareno    11/11/2021 

  
Lavagens de arruamentos: 

  
Avenida Sacadura Cabral     20/10/2021 
Avenida João Crisóstomo     21/10/2021 
Rua Brito Aranha      22/10/2021 
Avenida Marconi      26/10/2021 e 27/10/2021 
Azinhaga Fonte de Louro     25/10/2021 
Praça Afrânio Peixoto     02/11/2021 e 03/11/2021 
Praça João do Rio      04/11/2021 e 05/11/2021 
Rua Manuel dos Santos     09/11/2021 e 10/11/2021 
Alameda D. Afonso Henriques (escadas laterais) 24/11/2021 

 
Limpeza e desobstrução de sarjetas e sumidouros: 
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Avenida Sacadura Cabral, Avenida Óscar Monteiro Torres, bem como todos os 
arruamentos da área envolvente pertencente ao bairro dos aviadores. 
Todo o bairro Social, todo o bairro dos Atores. 
Avenida Barão de Sabrosa 
Avenida Afonso Costa 
Rua Vítor Hugo 
Praça Afrânio Peixoto 
Avenida São João de Deus 
Logradouro do Jardim Fernando Pessa 
Avenida João Crisóstomo 
 
Operação de limpeza efetuada entre os dias 27 de outubro e 29 de outubro, como 
resposta ao aviso amarelo enviado pela Proteção Civil face à previsão de 
precipitação do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), alerta entre os 
dias 28 de outubro e 01 de novembro. 

 
Outros trabalhos realizados: 

 

 Limpeza e varredura diária de arruamentos, manual e mecanizada (varredoura 
elétrica); recolha dos dejetos caninos (Motocão) e recolha de lixo nas zonas 
envolventes às eco-ilhas subterrâneas, ecopontos de superfície e vidrões. 

 Limpeza e manutenção dos lagos da freguesia Praça Afrânio Peixoto e Praça 
João do Rio. 

 Lavagens regulares, com lavadoura mecanizada, de vários pontos da 
Freguesia, que são utilizados como WC, como, por exemplo, os parques 
infantis. 

 Limpeza de polidesportivos: Fernando Pessa, Praça Bernardo Santareno e 
Grupo Dramático Ramiro José. 

 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo e veículo elétrico). 
 Limpeza regular dos sumidouros / sarjetas, em toda a Freguesia. 
 Remoção diária de objetos e outros resíduos abandonados na via pública 

pelos fregueses (devido a estes não contactarem o serviço gratuito de recolha 
da CML). 

 Apoio aos eventos realizados pela Junta de Freguesia e outras entidades, 
como, por exemplo, Feira da castanha, mercado Agrobio e montagem das 
lojas Pop-UP. 
 

Adaptação estratégica nesta fase final, face à queda da folha neste período de outono, 
reforçando cantões de varredura quer em meios mecânicos, quer em meios humanos. 

 

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; 

 Recolha periódica de lixos domésticos dos espaços verdes; 
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 Redução dos tempos de rega e posteriormente fecho dos mesmos; 
 Colocação de terra no parque canino; 
 Lavagem de um exemplar de Prunus na Rua Robalo Gouveia; 
 Colocação de lancil no espaço verde da Rua Veríssimo Sarmento; 
 Remoção de lenha do abate executado na Escola Luís de Camões; 
 Controlo de vegetação, limpeza, poda de sebe e trepadeiras das instalações da 

futura creche do Areeiro. 

 Início da obra de requalificação de um talhão do Autoparque Paris a poente. 
 

Núcleo de Licenciamento  
 
Em relação ao período em questão: 
 
Foram entregues 25 comunicações prévias e 1 pedido de autorização, que foi 
indeferido. 
 
Foram emitidas 6 licenças de ocupação temporária de espaço público para eventos 
e atividades. 
 
As 4 licenças em vigor para venda ambulante de castanhas assadas foram renovadas 
durante o mês de setembro. 
 
A única licença mensal de venda ambulante de flores continua em vigor. 
 

Núcleo de Ação Social  
 

 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021 realizámos 78 
atendimentos presenciais/telefónicos, 8 visitas domiciliárias de acompanhamento e 
avaliação e 4 acompanhamentos no exterior de pessoas em situação de sem-abrigo.  
 

 Programa de Apoio Alimentar 
Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre o dia 20 de 
outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021, assegurámos o apoio alimentar a 
240 fregueses, o correspondente a 101 agregados familiares à data acompanhados 
pelo nosso Núcleo de Ação Social.  
 

 Kits Alimentares 
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021 assegurámos a 
entrega de 287 kits alimentares constituídos por pequeno-almoço, almoço, lanche e 
jantar a agregados que se encontram em situação de grande vulnerabilidade 
económica enquanto não são integrados em resposta alimentar regular, bem como, de 
entre estes aos que se encontram em isolamento por infeção COVID 19 ou em 
vigilância ativa por contacto com infetado. 
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 Cabaz de Emergência Alimentar – COVID 19 
Em abril de 2020, demos, início a esta resposta de carácter excecional que visa apoiar 
as famílias em situação de carência económica transitória, em razão de se encontrarem 
com as suas atividades profissionais suspensas ou com redução dos seus rendimentos. 
Esta resposta consiste na atribuição de um cabaz de alimentos, constituído conforme 
a dimensão do agregado, cuja situação é revista mensalmente até um máximo de três 
meses, transitando posteriormente para resposta de caráter regular, caso a situação de 
carência se mantenha inalterada. Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de 
novembro de 2021, foram entregues 3 cabazes. 
 

 Apoio Comunitário – COVID 19 
Neste período, demos continuidade à resposta de Apoio Comunitário – COVID 19, 
através da realização e entrega no domicílio de produtos de supermercado e farmácia, 
sendo que, após o desconfinamento, a resposta foi direcionada somente para os 
residentes que se encontram em isolamento no domicílio por infeção COVID 19 ou em 
vigilância ativa por contacto com infetado que nos são sinalizados pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil ou Centro de Saúde, à semelhança do ocorrido no ano de 
2020. 
 

 Projeto RADAR  
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021, para minorar os 
riscos inerentes ao isolamento social da população idosa na freguesia do Areeiro, 
demos continuidade à articulação mensal com a equipa técnica e direção da Unidade 
de Missão da SCML responsável por este Projeto, quer no sentido de partilhar situações 
identificadas pelos técnicos do NAS ou pela comunidade, como também no sentido de 
adequar o mais eficazmente possível as respostas existentes, às necessidades 
manifestadas pela população alvo deste projeto. 
No âmbito deste projeto, dia 4 de novembro de 2021 e dia 24 de novembro de 2021 
participamos em duas Ações de Rua que contaram com a participação dos 
entrevistadores da SCML e a PSP das Olaias. Ação esta que consistiu na deslocação 
porta-a-porta dos idosos residentes que se mantêm incontatáveis, por forma a atualizar 
a plataforma Radar.  
 

 Animalife - Projeto Vet na Rua 
Em parceria com o projeto Vet na Rua, entre o dia 20 de outubro de 2021 e 30 de 
novembro de 2021 iniciou-se o acompanhamento de animais de companhia de duas 
famílias em situação de carência socioeconómica, no sentido de garantir procedimentos 
veterinários gratuitos, como vacinação, desparasitação ou identificação eletrónica, bem 
como de assegurar ações de profilaxia consideradas obrigatórias. 
 

 Fundo de Emergência Social – COVID 19 
No âmbito deste regime de apoio extraordinário do Fundo de Emergência Social, entre 
o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021, registamos 1 pedido de 
apoio elegível para pagamento de renda habitacional.  
Este Fundo pretende apoiar agregados que, entre outras situações, se encontrem 
perante a iminência de perda de habitação por incapacidade financeira de cumprir com 



 

9 
 

o pagamento de rendas ou prestações bancárias, em razão de situação de 
vulnerabilidade económica despoletada pela pandemia de COVID 19.  
 

 Programa Olá Bom Dia 
Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 293 chamadas telefónicas para 
residentes sinalizados para este Programa, entre o dia 20 de outubro de 2021 e ao dia 
30 de novembro de 2021. 
 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021 os utentes 
beneficiários do Programa Abem da Freguesia do Areeiro, puderam adquirir sem custos 
406 embalagens de medicamentos prescritos, representando esta uma poupança total 
para os utentes no valor de 1545,50 €. 

 
 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa Centro) 

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. 
Entre 20 de outubro de 2021 a 30 de novembro de 2021, participamos numa reunião 
mensal de articulação da equipa alargada. 
 

 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 
No âmbito da 2.ª Edição do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mantemos a continuidade ao 
apoio, enquanto estrutura de proximidade, na distribuição quinzenal de produtos 
alimentares da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  
 

 Iniciativa Bebé Areeiro 
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021, foram entregues 5 
cabazes de bens para recém-nascidos no âmbito da Iniciativa Bebé Areeiro em vigor 
desde 2018. 
 

 Projeto STOP Covid 19 
As reuniões de articulação semanais no âmbito do Projeto STOP COVID19 mantêm-se 
suspensas desde setembro de 2021.  
 

 Grupo de Trabalho Estratégia Concertada Areeiro, Beato e Marvila 
Em dezembro de 2020 integrámos um grupo de trabalho criado no sentido de dar 
resposta ao crescente número de ocorrências de presença de resíduos associados a 
consumos de substâncias ao ar livre, à presença de tendas e pessoas em situação de 
sem-abrigo a pernoitar no espaço público e ao consequente sentimento de insegurança 
por parte da comunidade, registado sobretudo na zona Oriental da cidade e em especial 
nas freguesias de Areeiro, Beato e Marvila. 
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Fruto do trabalho diário na comunidade realizado pelas equipas de rua das diferentes 
entidades com competências de intervenção nestes territórios, verificou-se então que 
por força das múltiplas problemáticas presentes, seria necessária uma intervenção 
concertada entre todas as Instituições destes territórios. 
Para além das três Juntas de Freguesia, este grupo de trabalho conta ainda com 
parceiros como a PSP, a Câmara Municipal de Lisboa, a ARS, LVT – Divisão de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD), o Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), bem como as 
diferentes associações que desenvolvem respostas na área da redução de riscos e 
minimização de danos nos consumos e intervêm com a população sem-abrigo. 
  
No âmbito deste grupo de trabalho, entre o dia 20 de outubro de 2021 até ao dia 30 de 
novembro de 2021 participamos numa reunião mensal de articulação. 
 

 Ação de Formação: Avaliação do Potencial de Mudança nas Famílias 
o Dia 8 de novembro de 2021, participámos numa ação de formação “Avaliação 

do Potencial de Mudança nas Famílias”, ministrada pela Dr.ª Fátima Duarte, da 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e 
Jovens, organizado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de 
Segurança Pública. 

o Dia 12 de novembro de 2021, participámos na Conferência “Perspetivas na 
Violência Doméstica”, organizada pela Polícia de Segurança Pública. 

 

 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, demos continuidade neste período à homologação dos contratos de inserção 
referentes aos utentes acompanhados pelo nosso Núcleo de Ação Social.   
 

 Comissão Social de Freguesia do Areeiro 
A atividade desta Comissão mantém-se temporariamente suspensa até serem 
verificadas as condições, entre todos os Parceiros, para dar continuidade aos trabalhos, 
visto encontrar-se ainda na sua fase de diagnóstico social, fase eminentemente prática, 
não tendo ainda grupos de trabalho constituídos. 
 

 Reuniões de trabalho 
Entre o dia 20 de outubro de 2021 e o dia 30 de novembro de 2021 reunimos ainda 
com a(s) seguinte(s) entidade(s) para partilha, articulação e desenvolvimento de 
respostas na freguesia do Areeiro, nomeadamente: 
 

o Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda – Reuniões Técnicas 
o Associação de S. Vicente Paulo — Levantamento de respostas sociais na freguesia 
o Santa Casa da Misericórdia de Lisboa — Centro de Dia do Alto do Pina — Reunião 

Técnica 
o Centro Social e Paroquial de S. João Evangelista — Reunião Técnica 
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 Voucher Criança Natal 2021 
Na mesma lógica do Voucher Cabaz de Natal, a Junta de Freguesia do Areeiro oferece 
a todas as crianças da Freguesia, vales no valor de 15 € na época natalícia. Estes 
vouchers possibilitam a compra de brinquedos, jogos, livros ou roupa, a todas as 
crianças residentes no Areeiro, até aos doze anos, nas lojas aderentes. Num período 
ainda com tantas privações para os mais pequenos, marcado pelo distanciamento e 
isolamento social, pretendemos assim, proporcionar e contribuir um pouco para um 
Natal mais especial a todas as crianças e famílias.  

 

Núcleo da Educação 
 

 Reunião com as funcionárias do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre 
Foi realizada uma reunião de apresentação do novo membro do Executivo 
Responsável pelo Pelouro da Educação, partilha de informação sobre o 
funcionamento do serviço prestado pela Junta de Freguesia do Areeiro pelas 
colaboradoras no Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre e outros assuntos 
relevantes.  

 
 Reunião com o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre  

No dia 22 de novembro reunião de cooperação entre a Junta de Freguesia do Areeiro 
e o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre.  

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
 

O relatório referente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por TI, 
apresenta a intervenção realizada de 20 de outubro de 2021 a 30 de novembro de 2021 
através do n.º de processos em acompanhamento no Gabinete de Psicologia e de 
Serviço Social assim como do número de participantes que, durante este período, 
integraram as diversas atividades/valências. 
 

 Gabinete de Psicologia:  
O Gabinete de Psicologia mantém a sua resposta às crianças e jovens residentes nos 
dois bairros de intervenção do CDC.  
A psicóloga acompanha atualmente 12 crianças/jovens, tendo realizado um total de 
34 sessões de 20 de outubro a 30 de novembro 2021. Dos processos ativos na sua 
maioria foram crianças que já se encontravam em acompanhamento no passado ano 
letivo, os restantes chegaram ao gabinete no início deste ano a pedido dos 
encarregados de educação. 
De forma a garantir o bom desenvolvimento das crianças e jovens o presente gabinete 
continua a estabelecer pontes com as escolas e responsáveis legais.  

 

 Gabinete de Serviço Social:  
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O gabinete de serviço social mantém o seu normal funcionamento realizando 
intervenção junto da população residente no Bairro Portugal Novo e Olaias, contando 
com um total de 75 processos ativos. 

 
 Ginástica Sénior 

A presente atividade conta com a participação de 10 inscritos visando manter e 
melhorar a força, flexibilidade e resistência dos mesmos, tendo sempre em atenção o 
quadro clínico de cada participante.  

 
 Grupo Aprender Brincar e Crescer 

Os dois grupos retomaram o funcionamento no início de outubro, com alterações nos 
dias da semana. Durante o presente ano letivo o grupo do CDC decorre às quartas-
feiras e do CIA às sextas-feiras, ambos com início às 10.30h. 
Devido à diminuição das restrições impostas pela DGS houve a possibilidade de 
aumentar o número de inscrições, apresentando o CIA o número total de 8 inscrições 
e o CDC de 5 inscrições. 
A decisão de não abrir as 10 vagas antigamente existentes deve-se como uma medida 
extra protetora e de proporção entre participantes e o tamanho do espaço. 
Registou-se, neste período, um total de 24 participantes nas 11 sessões com uma ida 
à Biblioteca Municipal e ao Jardim Fernando Pessa. 

 
 Sala de Estudo 

O espaço permite às crianças e jovens, sem horário para frequentar a OTL, o acesso 
a materiais de apoio e à internet gratuitamente e livre. 
A sala é procurada na sua maioria por jovens que frequentam o 2.º e 3.º ciclo e a 
intervenção realizada é mais focada na autonomização do estudo com o ensino de 
boas práticas de estudo e de gestão e organização de tempo.  
Contudo, continuamos a registar uma constante falta de professores no 1.º ciclo pelo 
que as famílias das crianças afetadas têm solicitado o nosso apoio para a continuação 
de aquisição de conhecimentos.  
A sala de estudo registou 84 presenças durante o presente período.  

 
 Ocupação de Tempos Livres 

Com o arranque do novo ano letivo a ocupação de tempos livres recebeu a inscrição 
de novas crianças, contando com 41 inscritos no período indicado. 
A OTL continua assim a prestar apoio às crianças e jovens residentes no bairro 
Portugal Novo e Olaias, mantendo uma vaga disponível para os parceiros sociais, 
preenchida no presente mês de novembro. 
Destaca-se a realização da festa do Halloween e de São Martinho com o espaço 
devidamente decorado às respetivas festividades.  

 
 Grupo de Jovens 

Após a fase de reestruturação e de avaliação de entrada de novos jovens, a equipa 
encontra-se a formar um novo grupo, contando com a presença de 6 jovens. 
A idade dos novos participantes é inferior ao mesmo período de início do grupo 
anterior, permitindo um maior tempo para trabalho e intervenção em grupo.  
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Na fase inicial a equipa irá trabalhar sobretudo no sentimento de grupo e de pertença.  
 

 Ateliers Ioga e Voar com as Emoções:  
Com o início do novo ano letivo os devidos ateliers iniciaram o seu funcionamento 
presencial, contando com 7 participantes em Ioga e 9 na oficina “Voar com as 
Emoções”.  
O Teatro por motivos profissionais do responsável da atividade encontra-se 
temporariamente suspenso.  
Após a avaliação dos novos ateliers, o hip-hop e o Karaté foram as duas modalidades 
mais votadas, pelo que se está a iniciar os procedimentos necessários para a sua 
realização. 

 
 Capacitação e Integração de Voluntários 

Com o apoio dos voluntários, o centro mantém a sua resposta de explicações às 
crianças e jovens que apresentam uma maior dificuldade de aprendizagem.  
O grupo de voluntários tem realizado este apoio presencialmente e à distância, 
contudo, com a diminuição do número de voluntários levou a menor número de 
crianças e jovens com acesso a este apoio. 
De forma a combater esta situação o CDC irá alargar os seus canais de comunicação 
como, por exemplo, junto da Câmara Municipal de Lisboa. 
 

Atividades realizadas no CDC: 
 

 Participação no Grupo Comunitário Bairro Portugal Novo e Olaias: 
Decorreu no passado dia 26 de outubro e 25 de novembro as reuniões do Grupo 
Comunitário nos espaços da Gebalis e do CDC respetivamente. 
Iniciou-se a organização da ordem de trabalhos para o novo “ano” muito direcionado 
para a segurança e higiene nos espaços públicos. 

 

 Parcerias BIP-ZIP  
Após a assinatura oficial das candidaturas, a Junta de Freguesia do Areeiro encontra-
se como parceiro formal no projeto “A minha Vida tem Histórias” que irá iniciar as 
suas atividades junto das crianças e idosas do Bairro Portugal Novo/ Olaias bem 
como da Pena, Graça/Sapadores, Mouraria e Anjos.  
Os BIP-ZIP da AMPAC e do CapacitArte encontram-se em fase de sustentabilidade, 
tendo este último apresentado no presente mês (novembro) o relatório final. 

 
 Formação “Eu e os Outros” 

Este programa tem como objetivo geral promover a reflexão em grupo sobre temas 
do desenvolvimento ligados à adolescência, dirigindo-se a grupos de jovens entre os 
10 e os 18 anos.  
Em formação encontram-se 3 elementos da equipa do CDC, nomeadamente da OTL 
e do Gabinete de Psicologia. 
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Este programa surgiu integrado no desenvolvimento do site juvenil “Tu Alinhas”, sendo 
o promotor do Programa a nível nacional o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD). 

 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 
Coordenação e organização de atividades diárias do Centro, reuniões periódicas para 
avaliação de desempenho, propostas de novas atividades, realização de dias temáticos, 
participação de eventos sempre em conjunto com os seus intervenientes (colaboradores, 
professores, alunos, encarregados de educação). 
 

 Centro Intergeracional do Areeiro 
Continuação das atividades do Centro Intergeracional do Areeiro com horário das 9h 
às 22h e abertura de novas modalidades destinadas a adultos e crianças, como 
Consciência Corporal, Postura e Alongamentos, Karaté Kids e Dança e Movimento. 
As inscrições para as modalidades do CIA continuam a ser efetuadas online através 
do Balcão Virtual (no site da Junta de Freguesia do Areeiro). O CIA conta atualmente 
com um total de 150 inscritos nas diversas modalidades desportivas, tais como Hip-
Hop Kids, Yoga, Pilates, Ginástica de Manutenção Sénior (GMS), Postura e 
Alongamentos, Power Fit, Zumba, 80’s Club, entre outros.   

 
 Grupos Aprender, Brincar, Crescer 

No princípio do mês de outubro, iniciaram-se as atividades do Grupo ABC. As 
inscrições foram realizadas através do Balcão Virtual e aumentou-se o número de 
participantes na sala para 10 participantes e seus acompanhantes.  
Até à data realizaram-se 8 sessões, tendo decorrido alternadamente entre o jardim, o 
CIA e a Biblioteca do Palácio das Galveias.  
Todas as atividades têm por forma a proporcionar aos bebés/crianças e seus 
cuidadores contextos diversificados e importantes para o seu desenvolvimento 
psicomotor e psicossocial. As atividades desenvolvidas têm consistido na utilização e 
exploração de espaços e materiais naturais; na exploração e desenvolvimento do 
grafismo infantil; na celebração de datas culturais e comemorativas; na hora do conto, 
através da leitura e teatralização de histórias infantis e na exploração de instrumentos, 
sons musicais e canções infantis.  
É transversal em qualquer sessão do Grupo ABC proporcionar momentos de 
socialização entre os bebés bem como entre os pais/acompanhantes, de modo a 
existir uma troca de experiências. 

 
 Espaço Jovem 

Funcionamento do Espaço Jovem no período da manhã no horário das 8h às 13h e 
no período da tarde das 14h30 às 19h30.  
Houve uma maior afluência de inscritos relativamente ao ano passado. Neste 
momento o grupo da manhã conta com 46 inscritos, maioritariamente do 3.º ciclo, e o 
da tarde com 27 inscritos, maioritariamente do 2.º ciclo. No entanto, o número de 
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jovens no espaço jovem, em consequência dos diferentes horários escolares, varia ao 
longo da semana.  
O Espaço Jovem também faculta transporte para as escolas na zona envolvente da 
freguesia (Escola Eugénio dos Santos, E.B. 2,3 Luís de Camões e Escola das Olaias) 
de forma a facilitar o acesso dos alunos que não conseguem fazer a deslocação a pé.  
As atividades são coordenadas individualmente com cada um, devido aos diferentes 
horários de entrada e saída. 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. 
No Espaço Jovem, a organização de trabalho inicia-se com a realização dos trabalhos 
de casa, depois o estudo para as próximas avaliações ou de matérias em que existam 
maiores dificuldades. Após terminarem os seus deveres, têm total liberdade para 
escolher o que fazer até irem embora. As atividades lúdicas que normalmente 
preferem são: 
 Jogos de tabuleiro; 
 Desenho livre; 
 Pintura; 
 Ver televisão; 
No ano letivo 2019/ 2020, no âmbito de atividades lúdicas, foi criada a atividade “A 
árvore”. A árvore está exposta na parede do Espaço Jovem e todos os meses o seu 
tema é alterado, promovendo a discussão e debate em grupo. Todos os jovens 
podem escrever sobre o que para eles significa o tema do mês. Neste momento está 

a ser preparado o tema alusivo à época festiva do Natal.  
 
Todos os anos é celebrado o Dia de Halloween com a 
visualização de um filme alusivo ao tema. As nossas 
crianças também tiveram um lanche especial com 
cachorros quentes, pipocas e espetadas de gomas.  
 
Durante a semana, contamos ainda com o apoio em 
algumas disciplinas, por parte de voluntários do Instituto 

Superior Técnico.  
De momento, o Espaço Jovem conta com um total de 73 inscritos, 1 coordenadora, 3 
monitoras e 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.  
 

Núcleo de Cultura  
 

 Parceria Hype Market 
Parceria da Junta de Freguesia do Areeiro com o Hype Market na promoção da 
iniciativa. O Hype Market é um dos mercados de moda de referência em Lisboa e a 
Junta de Freguesia do Areeiro contribuiu para a sua divulgação a partir das nossas 
redes sociais e nos espaços habituais de divulgação das nossas atividades 
disponíveis na área geográfica da freguesia. 
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 Parceria de Cooperação com a Associação Karingana WA Karingana  
A Junta de Freguesia do Areeiro estabeleceu uma parceria com a Associação 
Karingana WA Karingana – Organização não Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD). Esta parceria foi realizada no âmbito de uma campanha nacional, com a 
participação da Junta de Freguesia do Areeiro na Campanha Solidária de recolha de 
livros e material escolar, organizada pela Associação, com ofertas de livros destinados 
ao povo de Moçambique, em especial às crianças do Dondo, visando a população 
escolar. A Junta de Freguesia do Areeiro contribui também para a divulgação e 
promoção desta campanha nos locais habituais de comunicação das suas atividades. 

 

Núcleo de Ambiente e Bem-Estar Animal 
 

Bem-Estar Animal 
 

 Reunião com o Corpo de Voluntários dos Animais da JF do Areeiro 
Foi realizada uma reunião de apresentação com o atual membro do Executivo Vogal 
Responsável do Pelouro do Bem-estar Animal, para partilha de informações 
relacionadas ao pelouro, trabalhos realizados e para conhecimento das principais 
necessidades, parcerias existentes e futuros compromissos. 

 
 Centro de Acolhimento Temporário para Animais 

Dada continuidade ao projeto, o Centro de Acolhimento Temporário para Animais, 
criado pelo Pelouro do Ambiente e Bem-estar Animal, continua a servir e recolher 
animais em situação de recobro, sempre que não estiver disponível uma família de 
acolhimento ou possibilidade de adoção. 

 
 Campanha de Recolha de Dejetos Caninos 

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, n.º 
54), no Centro Intergeracional do Areeiro (Arco Cego) e no Centro de 
Desenvolvimento Comunitário (Olaias). 

 

 Entrega de Alimentos para Cães e Gatos 
Durante os meses de novembro a dezembro, o núcleo do Ambiente e Bem-estar 
Animal esteve ativamente envolvido no procedimento de medidas de apoio ao Covid-
19, nomeadamente na entrega de alimentos para cães e gatos ao Corpo de 
Voluntários para os Animais da JFA. 

 
 Pombais Contracetivos do Areeiro 

Os dois pombais contracetivos destinam-se a ser um método limpo, ético, saudável e 
sustentável para controlo de pombos da cidade. O objetivo passa por atrair os casais 
de pombos a nidificarem nos pombais e posteriormente, a remoção dos ovos, que 
serão substituídos por ovos de plástico, consequentemente reduzindo o número de 
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nascimentos. É um método de controlo com resultados próximos dos 100% sem 
causar dano animal.  Acresce a este projeto a natureza pedagógica do mesmo, de 
forma a promover comportamentos adequados por parte das pessoas, a 
desmistificação de alguns pressupostos e a sã convivência entre espécies. 
Nestes dois pombais contracetivos é utilizada a técnica de substituição dos ovos por 
outros de plástico sendo feita a identificação dos pombos com anilhas, tendo em 
mente sempre princípios éticos de respeito pela vida e bem-estar animal. 
Foram realizados por parte da Junta de Freguesia do Areeiro diversos contactos no 
âmbito da prestação de esclarecimentos e informações relevantes junto da Câmara 
Municipal de Lisboa, como também informações sobre aspetos éticos de conservação 
e manutenção destes pombais contracetivos, e tendo como objetivo coordenar as 
ações de controlo populacional com os serviços técnicos do Município para o efeito. 
Temos um Técnico de Manutenção de pombal contracetivo da Freguesia do Areeiro, 
cujas principais tarefas passam por alimentar, manter e acompanhar os pombos e os 
pombais. 

 
 Passeio de Cães para Grupos de Risco 

A Junta de Freguesia do Areeiro, com o intuito de proteger a população considerada 
de risco, continua a divulgar e a apoiar todos os fregueses que, tendo um animal 
doméstico se veem impossibilitados de garantir os passeios diários dos seus animais. 
O apoio passa por agilizar com voluntários que, de forma altruísta, apresentam a sua 
disponibilidade para passear os cães de quem não o pode fazer. A campanha continua 
a ser divulgada através dos canais de comunicação da Junta de Freguesia. 

 
 Corpo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro 

Manutenção da relação estreita entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o seu Corpo 
de Voluntários para os Animais que contribui diariamente para assegurar a qualidade 
de vida dos animais errantes da área geográfica da Freguesia, fazendo face às 
necessidades permanentes e inopinadas. Para além deste trabalho desenvolvido 
diariamente, há ainda a partilha e divulgação de informação relativa a animais 
domésticos desaparecidos ou para adotar. 
Um dos propósitos deste projeto passa por promover e estreitar laços de proximidade, 
assim como continuar a incentivar a população residente para a sensibilização do 
Bem-estar Animal. 

 
 Colónias de Gatos 

Dada a necessidade premente e permanente de dar continuidade a este projeto, a 
Junta de Freguesia do Areeiro, contando com a colaboração do seu Corpo de 
Voluntários, realiza diariamente visitas aos abrigos para gatos assilvestrados da 
Freguesia com o intuito de prestar cuidados alimentares e de primeira necessidade. 

 
 Tratamentos Médico-Veterinários 

Prestação de tratamentos médico-veterinários a animais de rua e de pessoas com 
carência económica, encaminhadas pela Ação Social, nos termos do acordo de 
cooperação com a Sociedade Protetora dos Animais 
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 Hotéis para insetos polinizadores 
Continuidade na divulgação e promoção dos benefícios dos hotéis para insetos 
polinizadores instalados em jardins da Junta de Freguesia do Areeiro, projeto que é 
notícia de imprensa, na National Geographic Portugal. Com este programa, o Pelouro 
do Ambiente e Bem-estar Animal pretende incentivar a fixação de insetos 
polinizadores, tendo em conta que muitas espécies estão em perigo e outras são 
predadoras de pragas que afetam as plantas. Estes abrigos encontram-se colocados 
junto a corredores de flores e têm também como objetivo reduzir o uso de pesticidas 
e fomentar a polinização e a saúde das plantas. Este projeto está em linha com as 
preocupações ambientais atuais e que se encontram no topo da agenda internacional. 

 

Ambiente 
 

 Campanhas de sensibilização 
Divulgação de campanhas de sensibilização para a recolha dos dejetos caninos, para 
a colocação correta no lixo comum de equipamentos de proteção individual e para a 
redução de resíduos, com recurso aos canais de comunicação da Junta de Freguesia. 

 
 Recolha de óleos domésticos usados 

Divulgação da recolha de óleos domésticos usados, cujo depósito se encontra no 
Posto de Higiene Urbana, sito na Rua Jorge Castilho. 

 

Núcleo de Desporto e Associativismo 
 

Desporto 
 

 Clube de Rugby do Técnico 
No âmbito da parceria existente entre a Junta de Freguesia e o Clube de Rugby do 
Técnico, para época 2021/2022, o símbolo da Junta de Freguesia do Areeiro fará parte 
integrante nos novos equipamentos do clube. 
Também foi acordado que no campo do clube irá estar uma faixa com inscrição da 
Junta de Freguesia do Areeiro. 

 

 Convívio de Rugby Juvenil na Alameda 
Com vista à organização do Convívio Juvenil de Rugby, estabeleceu-se uma parceria 
entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Clube de Rugby do Técnico. 
A Junta de Freguesia do Areeiro prometeu conceder todo o apoio para a concretização 
e realização do evento de Rugby Juvenil na Alameda D. Afonso Henriques. Este 
evento irá contar com cerca de 60 atletas dos 8 aos 12 anos e realizar-se-á numa data 
a definir.  
 

 Clube Desportivo Alto do Pina (CDAP) 
A Junta de Freguesia do Areeiro continua a ter como preocupação o incentivo à prática 
desportiva, e começa logo nas camadas mais jovens da população. Nesta linha de 
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ideias, deu-se continuidade ao projeto de futsal desenvolvido pelo CDAP, ao nível dos 
escalões mais jovens (iniciados e infantis). 

 
 Escolinhas de Futebol do Areeiro 2021/2022 

No dia 13 de setembro iniciaram-se as inscrições, para a prática do futsal, no Balcão 
Virtual da Junta de Freguesia. Atualmente, encontram-se inscritos 50 atletas. 
Pretende-se dar continuidade ao trabalho realizado nas escolinhas de futebol do 
Areeiro, onde, se cumprem com todas as regras de proteção à covid.  

 
 Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre 

Continuação do apoio da Junta de Freguesia ao clube de Voleibol do Filipa de 
Lencastre. 

 
 Projeto Desportivo – Padel  

Continuam a decorrer as obras de instalação do campo de Padel, da tabela de 
streetbasket e assim como os equipamentos de ginástica urbana, localizado na Rua 
Sarmento de Beires. 

 
 Academia de Natação do Areeiro 

Dada a indisponibilidade da piscina do Complexo Desportivo Municipal do Casal 
Vistoso, a atividade da natação continua suspensa. Está em análise, o 
desenvolvimento de uma parceria com a Fundação INATEL.  

 
 Hidroginástica 

Dada a indisponibilidade da piscina do Complexo Desportivo Municipal do Casal 
Vistoso, a atividade da Hidroginástica continua suspensa. 
 

Núcleo de Tempos Livres e Lazer 
 

 Passeio Gastronómico e Cultural à Marinha Grande 
Preparação de mais um passeio Gastronómico e Cultural, de um dia, desta feita à 
cidade da Marinha Grande, com visita ao Museu do Vidro e almoço convívio na Quinta 
da Boubã, no dia 5 de dezembro. 

 
 Mercado Agrobio do Areeiro 

Dando continuidade à parceria entre o Mercado Agrobio – Associação Portuguesa de 
Agricultura Biológica e a Junta de Freguesia do Areeiro, realiza-se um mercado 
semanal de agricultura biológica, no jardim da Alameda D. Afonso Henriques. Os 
mercados realizam-se uma vez por semana, à quarta-feira, com várias tendas para 
venda e promoção de produtos biológicos, desde frutas a legumes e derivados 
biológicos, assim como o azeite, mel, vinho e outros. O Mercado Agrobio do Areeiro 
pode ser visitado das 15h00 às 20h00. 
 

 Feira da Castanha do Areeiro 
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No fim de semana de 06 e 7 de novembro realizou-se a feira da Castanha, na Alameda 
D. Afonso Henriques. O evento decorreu entre as 09h00 e as 18h00. Para além da 
distribuição gratuita de Castanhas, a feira, contou com diversas bancas de venda de 
produtos regionais de Trás-os-Montes e do Alto Douro. Este evento resultou de uma 
parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. 

 

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 estes 
atingirem 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:  
 
Mapa de Pessoal 
 
A 30 de novembro de 2021, foi aprovado, por unanimidade em reunião de Executivo, a 
proposta do Mapa de Pessoal para 2022 da Freguesia de Areeiro, para ser apresentada 
e aprovada pela Assembleia de Freguesia de Areeiro, nos termos do n. º1, do Artigo 16.º, 
do Regime das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conforme recursos financeiros alocados às respetivas rubricas.  
A proposta de Mapa de Pessoal da Freguesia do Areeiro, para o ano de 2022, reflete a 
previsão das necessidades identificadas pelos serviços, essenciais à prossecução dos 
objetivos estratégicos da Freguesia para o ano em causa, suscitadas em sede de 
planeamento das atividades, incidindo especificamente nos seguintes aspetos: os postos 
de trabalho efetivos e os postos de trabalho vagos, sendo a permanência destes últimos 
no Mapa de Pessoal decorrente da estratégia e da previsão das necessidades de 
pessoal identificadas pelos serviços. 
 
Período Experimental: 
A 25 de novembro de 2021 a conclusão com sucesso do período experimental, na 
modalidade de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, dos Assistentes 
Operacionais: João Paulo Ferreira Mendes Fernandes, Paulo Jorge Lobão Mendes, 
Telmo Rafael Domingos Reis, Luís Guilherme de Noronha Ribeiro, Francisco José  
 
Nogueira Silva, Natália Maria Pereira Ferreira, Pedro Filipe Fernandes da Silva, 
Pedro Miguel Coelho Cardia, António Jorge Ventura Soares, Alessandra Porto 
António e Alexandra Isabel Simões Castanheira da Fonseca Carriço, na sequência 
do procedimento concursal comum aberto pelo Aviso n.º 16021/2020, publicado no DR, 
2.ª série, de 12 de outubro de 2020. 
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Mobilidades: 
 
Mobilidades Internas Intercarreiras: 
A 23 de novembro de 2021, tornou-se público que, por Deliberação, determinou a Junta 
de Freguesia que a trabalhadora Eliane Cristina Granziera, titular de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal desta Freguesia, exerça 
funções/competências correspondentes à carreira/categoria de Assistente Técnica, por 
mobilidade interna intercarreiras, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro de 2021. 
Conforme o estabelecido no n.º 3 do art.º 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 
A mobilidade interna na categoria vigorará pelo prazo de 18 meses. 
 
A 23 de novembro de 2021, tornou-se público que, por Deliberação, determinou a Junta 
de Freguesia que a trabalhadora Alessandra Porto António, titular de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de 
assistente operacional do mapa de pessoal desta Freguesia, exerça 
funções/competências correspondentes à carreira/categoria de Assistente Técnica, por 
mobilidade interna intercarreiras, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro de 2021. 
Conforme o estabelecido no n.º 3 do art.º 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 
A mobilidade interna na categoria vigorará pelo prazo de 18 meses. 
 
A 23 de novembro de 2021, tornou-se público que, por Deliberação, determinou a Junta 
de Freguesia que a trabalhadora Alexandra Isabel Simões Castanheira da Fonseca 
Carriço, titular de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na 
carreira e categoria de assistente operacional do mapa de pessoal desta Freguesia, 
exerça funções/competências correspondentes à carreira/categoria de Assistente 
Técnica, por mobilidade interna intercarreiras, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro 
de 2021. Conforme o estabelecido no n.º 3 do art.º 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro. A mobilidade interna na categoria vigorará pelo prazo de 18 meses. 
 
Consolidação de Mobilidades: 
A 4 de fevereiro de 2021, foi autorizado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Areeiro a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarreiras, Dikshita António 
Meggi Calá que consolida a mobilidade na categoria de Técnica Superior, da carreira 
geral de Técnica Superior, integrando a remuneração base correspondente à 2.ª posição 
remuneratória. 
A 4 de fevereiro de 2021, foi autorizado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de 
Areeiro a consolidação definitiva da mobilidade interna intercarreiras, Ana Sofia Girão 
Vaz Ferreira que consolida a mobilidade na categoria de Técnica Superior, da carreira 
geral de Técnica Superior, integrando a remuneração base correspondente à 2.ª posição 
remuneratória. 
 
Mobilidades Externas: 
A 15 de outubro de 2021, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro autorizou 
deferir o pedido de Mobilidade na categoria do funcionário Diogo da Silva Cunha, com 
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a carreira / categoria de Técnico Superior, para o Instituto Português do Desporto e 
Juventude, IP. 
A 15 de outubro de 2021 o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro autorizou 
deferir o pedido de Mobilidade na categoria do funcionário António Henrique Alves 
Marques, com a carreira/ categoria de Técnico de Informática, para o Instituto Politécnico 
de Lisboa. 
A 30 de março de 2021, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Areeiro autorizou 
deferir o pedido de mobilidade na categoria do funcionário César Gama Laranjo 
Ferreira, com a carreira/ categoria de Assistente Técnico, para a Autoridade de 
Antidopagem de Portugal. 
 
Segurança, higiene e saúde no trabalho: 
 
Nesta área continuamos com a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, que elabora 
programas que protegem a integridade física e mental dos funcionários, preservando-os 
de riscos de saúde inerentes às tarefas a cargo e ao ambiente fisco onde são 
executadas. Este programa serve também para prevenir acidentes, que visam eliminar 
condições pondo em causa a segurança no ambiente de trabalho e imposição de exames 
médicos anuais. 
 

Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo (NIPE) 
 

Núcleo de Inserção Profissional 
 
O NIPE foi criado para disponibilizar aos residentes da Freguesia ofertas de emprego e 
conselhos úteis para serem bem-sucedidos na procura ativa de emprego, colaborando, 
igualmente, com as empresas da Freguesia prestando informação e apoio na captação 
de ofertas de emprego, divulgação de ofertas de emprego junto dos desempregados, 
triagem e identificação de candidaturas válidas e respetivo encaminhamento.  
 
Em outubro de 2021 foi realizada a seguinte formação: 

 1 ação de Formação Modular Certificada de Folha de Cálculo através da 
Associação Portuguesa dos Contratos Públicos – para um membro do núcleo de 
Compras 

Em novembro de 2021 foi realizada a seguinte formação: 
 

 1 ação de formação de Contratação Pública – para um membro do núcleo de 
Contratação Pública  
 

Foram realizados 43 (quarenta e três) atendimentos individuais presenciais para apoio 
na elaboração de CV e procura de emprego e formação profissional gratuita. 
 
Foram inseridas 52 (cinquenta e duas) ofertas de emprego e 9 (nove) ofertas de 
formação gratuita, inscreveram-se 5 (cinco) utilizadores à procura de emprego online e 
inscreveu-se 1 (um) empregador via Bolsa de Emprego Online, resultando em 49286 
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(quarenta e nove mil e duzentos e oitenta e seis) acessos, conforme os dados obtidos, 
conforme gráfico abaixo: 
 

 
Fonte: Quadro Resumo da Plataforma “Bolsa de Emprego e Formação”. 

 

Empreendedorismo 
 
 Lojas Pop-UP 

No início de novembro a Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou duas lojas Pop-
UP situadas no jardim Irmã Lúcia, junto à Igreja Paroquial São João de Deus no âmbito 
de apoiar os Artistas da Freguesia do Areeiro. Os artistas residentes da freguesia 
através de contacto prévio e apresentação de portefólio, podem assim, requisitar este 
espaço de forma gratuita, promover e vender os seus trabalhos artísticos com a 
contribuição e o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro. 

 

Saúde 
 
Face ao contexto de crise sanitária internacional, devido à pandemia do novo SARS-
CoV-2 (COVID-19) e pretendendo continuar a prestar cuidados de saúde de qualidade e 
de forma responsável aos nossos utentes, a Junta de Freguesia de Areeiro viu-se 
forçada a alterar as condições de funcionamento do posto clínico (Av. Óscar Monteiro 
Torres, 19A) e da extensão do posto clínico (Rua Abade Faria, n.º 37). 
 
Continuam-se a seguir as seguintes medidas e normas de Funcionamento: 

 Só são admitidas marcações previamente agendadas por telefone. 
 As consultas serão agendadas com intervalos de tempo mais alargados, para 

evitar qualquer possibilidade de aglomeração de pessoas e garantir tempo de 
intervalo entre consultas para a correta descontaminação e ventilação do 
espaço. 
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 Os atos de enfermagem e as consultas de Psicologia passaram a ser 
efetuados nos gabinetes da delegação, sito na rua Abade Faria 37, com 
marcação prévia. 

 Desde 6 de outubro que está a ser efetuada, na agenda dos Médicos, uma 
reserva de 50% de consultas destinadas somente a Residentes, na véspera e 
caso não sejam preenchidas poder-se-ão marcar Não Residentes. 

 A sala de espera só pode ter no máximo, 2 pessoas de forma a assegurar o 
distanciamento de segurança. 

 O paciente deve entrar sozinho no gabinete de consulta, exceto em condições 
devidamente justificadas. 

 Os pagamentos serão efetuados preferencialmente por MB, assegurando-se 
a desinfeção do terminal antes e após utilização. 

 
 Após a consulta: 

o Limpar e desinfetar imediatamente todas as superfícies e ambiente de 
trabalho (nos gabinetes médicos é só a assistente dentária que limpa e 
desinfeta). 

o Fazer a renovação do ar do gabinete no final de cada consulta. 
o Na realização dos procedimentos de desinfeção do consultório, após a 

realização da consulta e no transporte do material utilizado para a sala de 
esterilização, o assistente dentário deve retirar o primeiro par de luvas e só 
retirar o restante EPI, após o acondicionamento de todo o material utilizado. 

o Deitar todos os EPI e material descartável nos contentores de lixo 
contaminado (tipo III ou IV). 

o Recolher todo o material utilizado e levar para a sala de esterilização. 
o A limpeza e desinfeção de todas as superfícies fora do gabinete de consulta 

deve ser realizada com intervalos entre 1 – 2 horas. 
o A limpeza e desinfeção de todas as superfícies do gabinete de consulta e 

dos instrumentos será realizada pela assistente dentária. 
 

Manutenção do Acordo de Cooperação entre a Junta de Freguesia de Areeiro e a Unilabs 
A 14 de dezembro de 2020, a Unilabs e a Junta de Freguesia do Areeiro iniciaram um 
acordo no combate à pandemia COVID19, proporcionando à população residente do 
Areeiro, condições vantajosas na realização dos testes de deteção do vírus SARS-CoV-
2, quer em termos de acesso facilitado condições e acessibilidade para a sua realização, 
quer em termos financeiros, com condições de preço preferenciais. 
Este protocolo tem duas vertentes: colaboradores da Junta de Freguesia do Areeiro e 
Residentes na freguesia do Areeiro. 
Para além deste Centro de Testagem receber os colaboradores e residentes da Junta 
de Freguesia do Areeiro, este centro também serve toda a população em geral, por 
acordos com o Serviço Nacional de Saúde. 
 
 Centro de Vacinação na Freguesia de Areeiro 
 Foram reunidos todos os esforços para assegurar o apoio permanente da Junta de     
Freguesia do Areeiro ao Centro de Vacinação para a Covid-19, no edifício da Unidade 
de Saúde Familiar do Areeiro (USFA), localizado nos Serviços Sociais da Câmara 
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Municipal de Lisboa (SSCML). Este apoio teve início no mês de março e terminou a 30 
de novembro. Para este efeito a Junta de Freguesia do Areeiro contratou três 
colaboradores, e afetou mais um, a tempo inteiro.  
Os colaboradores da Junta de Freguesia realizam o acolhimento dos utentes e fazem o 
acompanhamento na vacinação, desde o processo de entrada na vacinação, recobro e 
saída do edifício de vacinação.  
O Centro de Vacinação do Areeiro funcionou durante sete dias por semana, incluindo 
fins-de-semana e feriados, garantindo a Junta de Freguesia a permanência de três 
pessoas todos os dias. A Junta de Freguesia assegura ainda o transporte de ida e volta 
dos residentes da freguesia, do local de residência ao Centro de Vacinação, sem 
quaisquer custos associados, garantindo a deslocação dos utentes com mais idade e 
com mobilidade reduzida, em segurança. 
 
CONSULTAS MÉDICAS  
 

  
outubro novembro TOTAL 

Especialidades  
   

Med. Dentária  136 104 240 
Dermatologia  33 26 59 
Clínica Médica  71 87 158 
Otorrino  19 13 32 
Ginecologia  0 0 0 
Psicologia 
Clínica 

 
0 2 2 

TOTAL 
CONSULTAS 

 
259 232 491 

 
TRATAMENTOS 
 

    outubro novembro TOTAL 

Enfermagem   101 69 170 
Osteopatia  11 10 21 
Fisioterapia   23 22 45 

TOTAL    135 101 236 
 

Lisboa, 6 de dezembro de 2021 
       O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


