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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 30 

de junho de 2022, sendo a mesma referente ao período de 1 de abril de 2022 a 31 de maio de 

2022. 

 

Institucional 
 

No período referente a esta informação escrita, reuni com 10 moradores onde foram 

apresentados diversos problemas da freguesia. 

 

• Visita do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa à Freguesia do 

Areeiro 

 

Acompanhei o Senhor Presidente da CML, Carlos Moedas a diversos locais da freguesia 

onde foram identificados os problemas mais que preocupam os moradores: 

 

1º - Falta de estacionamento no Bairro dos Aviadores devido à obra que está a decorrer 

no final da Avenida Sacadura Cabral. 

 

2º - O estacionamento exclusivo para residentes, também na mesma zona e já pedido há 

bastante tempo à EMEL. 

 

3º - Visita ao Pavilhão Casal Vistoso onde juntamente com os técnicos do mesmo, foi 

abordado o plano de obras de recuperação do Edifício. 

 

4º - Visita à obra da creche na Avenida António José de Almeida tendo tomado 

conhecimento da necessidade deste equipamento para a freguesia. 

 

Desta visita resultou o compromisso do Presidente da Camara de junto dos vereadores 

que detém os pelouros para que estes fossem rapidamente resolvidos. 

 

• Inauguração da Carreira de Bairro da CARRIS n.º 49B  

 

Em 18 de abril foi inaugurada a carreira de bairro n.º 49B, onde estiveram presentes o 

Senhor Presidente de CML, Eng.º Carlos Moedas, o Senhor Vereador Ângelo Pereira e 

a Direção da Carris.  

 

Esta carreira tem como objetivo reforçar a mobilidade dos moradores na freguesia. A 

carreira tem o n°49B funciona nos dias úteis das 7h00 às 20h40 e em fins de semana das 

7h.20 às 20h20. 
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• Reunião com a fundação Adolfo Vieira de Brito 

 

Por iniciativa desta fundação, estivemos reunidos com a direção tendo esta solicitado o 

apoio da Junta de Freguesia do Areeiro para abrir um equipamento semelhante ao 

existente na fundação em alvalade com a missão de promover o bem-estar de crianças 

e adultos, na luta contra o flagelo da paralisia cerebral. 

 

• Eleições para os Órgãos Sociais da ANAFRE 

 

A 6 de maio decorreu na sede da Junta de Freguesia do Areeiro as eleições para a 

delegação de Lisboa.  

 

• Inauguração Mural Simone de Oliveira – Alvalade 

 

A convite da freguesia de Alvalade estive presente na inauguração do mural em 

homenagem a Simone de Oliveira, com a assinatura de André Mano neto da 

homenageada e autor do trabalho. 

 

• Projecto para ciclovia Almirante Reis 

 

Estive presente com o Arquiteto João Castro da CML para tomar conhecimento das 

alterações previstas para o novo traçado da ciclovia na Av. Almirante Reis. 

 

Na zona que diz respeito ao Areeiro mantém-se inalterado, não estando prevista 

nenhuma obra. 

 

• Assinatura do acordo passes gratuitos para área Metropolitana de Lisboa 

 

Estive presente na Carris, na assinatura do acordo entre os Transportes Metropolitanos 

de Lisboa e a CML para os passes gratuitos na área metropolitana de Lisboa. Esta 

medida destina-se aos jovens até 18 anos, estudantes até aos 23 e idosos com mais de 

65 anos. 

 

• Reunião descentralizada  

 

No dia 30 de maio, decorreu a reunião descentralizada no pavilhão casal Vistoso, 

reunindo a Freguesia do Areeiro e a Freguesia do Beato. 

 

Nesta reunião participaram pelo Areeiro 11 moradores em que os principais temas 

abordados foram: 

 

- Estacionamento exclusivo a residentes; 

- A situação da população romena, localizada junto ao centro infantil Maria Monserrate. 
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No final fiz uma intervenção onde para alem destes dois temas, fiz referência às 

alterações tarifarias propostas pela EMEL, o qual sem contrapartidas da exclusividade de 

estacionamento 24 horas só vem prejudicar os moradores. 

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 núcleos, 

acompanhamento e controle de execução do mesmo; 

• No período a que respeita a informação escrita foram passados e emitidos (as): 

 

o Atestados e Declarações: 45 - Atestados / 184 – Declarações 

o Registos e renovações de licenças de canídeos: 10 – Registos / Licenças 

 

Núcleo de Intervenção Urbana  
 

Subnúcleo de Intervenção Urbana e Património 

 

• Manutenção e reparações pontuais, nos edifícios da Junta de Freguesia. 

 

Secção Mobiliário Urbano  

 

• Polidesportivo do Jardim Fernando Pessa, reparação da dobradiça superior da porta de 

acesso ao campo, que foi vandalizada / partida, com solda. 

• DogPark do Jardim Fernando Pessa, reparação da dobradiça inferior da 1ª porta de 

acesso, devido à corrosão provocada pela urina dos cães a mesma bloqueou e partiu-

se o parafuso de fixação e afinação.  

• Substituição da torneira, vandalizada e parte da mesma roubada, do bebedouro do 

Jardim Irma Lúcia, lado Av. Marconi.  

 

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 e colocação de novos (danificados sem possível 

reparação), assim como balizadores em várias zonas da Freguesia; 

• Reafixação de postes de sinalização vertical, assim como colocação de novos que foram 

danificados (partidos ao nível do passeio) em vários locais da Freguesia; 

• Reparação da anomalia existente na membrana de impermeabilização do lago da Praça 

Afrânio Peixoto; as situações climatéricas atrasaram a sua reparação. Aproveitando a 

reparação, foi alterada a cor de ambos os lagos, Praça Afrânio Peixoto e Praça João do 

Rio, para um azul mais suave.  
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Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 
 

• Varredura diária manual e mecanizada de arruamentos por toda a freguesia; 

• Despejo e lavagem de papeleiras; 

• Lavagens mecanizadas, em vários pontos mais insalubres da Freguesia; 

• Limpeza de sumidouros / sarjetas; 

• Corte de ervas por toda a freguesia; 

• Recolha dos dejetos caninos com equipamento, Motocão; 

• Recolha de lixo nos equipamentos, eco-ilhas subterrâneas, ecopontos de superfície e 

vidrões; 

• Remoção diária de objetos e outros resíduos abandonados na via pública; 

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

Rio; 

• Limpeza do polidesportivo do jardim Fernando Pessa. 

 

Secção Manutenção de Espaços Verdes  
 

• Manutenção dos espaços verdes da freguesia, incluindo o corte de relvados, sacha e 

monda de canteiros; 

• Recolha periódica de lixos domésticos dos espaços verdes; 

• Poda de arvoredo à volta da rotunda da Rua Alves Redol; 

• Poda de algumas árvores em caldeira na Av. Guerra Junqueiro;  

• Alteração dos tempos do sistema de rega; 

• Reparação de roturas e substituição de material de rega em diversos jardins da freguesia; 

• Colocação de terra no parque canino do jardim Fernando Pessa e no Parque canino da 

Praça de Londres; 

• Adubação dos relvados dos jardins da freguesia; 

• Ressementeira de relva na zona de sombra da Praça Pasteur; 

• Plantação de tagetes na Praça Pasteur e na Praça Sá Carneiro; 

• Controlo de vegetação e modelação do terreno na Escola Básica Filipa de Lencastre; 

 

Núcleo de Licenciamento  
 

Em relação ao período em questão: 

 

• Foram entregues 35 meras comunicações prévias e 3 pedidos de autorização, que 

foram todos indeferidos. 

 

• Foram emitidas 5 licenças de ocupação temporária de espaço público para eventos 

e atividades variadas. 

 

Núcleo de Ação Social  
 

• Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 

Entre os meses de abril e maio de 2022 realizámos 125 atendimentos 

presenciais/telefónicos e 8 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação.  

Neste período foi aberto 1 novo processo. 
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• Programa de Apoio Alimentar 

Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre abril e maio de 

2022, assegurámos o apoio alimentar a 266 fregueses, o correspondente a 102 

agregados familiares à data acompanhados pelo nosso Núcleo de Ação Social.  

 

• Cabaz de Emergência Alimentar – COVID 19 

Esta resposta de carácter excecional visa, por um lado, 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, com a atribuição de um 

cabaz de alimentos, constituído de acordo com a dimensão do agregado, sendo a 

situação  revista mensalmente até um máximo de três meses, transitando posteriormente 

para resposta de caráter regular, caso a situação de carência se mantenha inalterada e, 

por outro lado, apoiar os agregados em situação de carência económica grave com um 

cabaz de alimentos, até integrarem uma resposta alimentar regular. Entre abril e maio de 

2022, foram entregues 2 cabazes. 

 

• Projeto RADAR  

Entre abril e maio de 2022, foram realizadas três visitas de acompanhamento presencial 

juntamente com a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e uma equipa do MIPP 

(Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade) a idosos referenciados e a Radares 

Comunitários. Em abril, 1.105 pessoas maiores de 65 anos a viverem sós ou 

acompanhadas por pessoas da mesma idade, das 5.063 residentes na freguesia, 

encontravam-se integradas na Plataforma RADAR.  

 

• Fundo de Emergência Social  

No âmbito desta medida de apoio aos agregados familiares, entre os meses de abril e 

maio de 2022, deferimos um requerimento de apoio no valor de seiscentos euros, para 

pagamento de renda habitacional.  

 

• Programa Olá Bom Dia 

Neste período, ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 764 chamadas 

telefónicas para residentes sinalizados para este programa. 

 

• Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entre abril e maio de 2022 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia do 

Areeiro, puderam adquirir sem custos 463 embalagens de medicamentos prescritos, 

representando esta uma poupança total para os utentes no valor de 1.772,79€ 

 

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

Neste período, estivemos presentes 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) 

No âmbito da 2ª Edição do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, demos continuidade ao apoio, enquanto 

estrutura de proximidade, na distribuição quinzenal de produtos alimentares da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa.  
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• Iniciativa Bebé Areeiro 

Entre abril e maio 2022, foram entregues 4 cabazes de bens para recém-nascidos no 

âmbito da Iniciativa Bebé Areeiro em vigor desde 2018. 

 

• 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 a céu aberto, 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. 

 

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, participámos nas reuniões periódicas de articulação. 

 

• Plano Municipal de Acolhimento e Integração de Refugiados Ucranianos 

Em abril estivemos presentes na apresentação do Plano Municipal de Acolhimento e 

Integração de refugiados ucranianos. 

 

• Laboratórios de Aprendizagem da Rede Social de Lisboa 

Dia 5 de abril, participamos no Laboratório de Aprendizagem sobre Saúde Mental e Bem 

Estar promovido pela Rede Social de Lisboa. 

 

• Conselho Local de Ação Social de Lisboa  

Em maio estivemos presentes na 39ª Reunião do Conselho Local de Ação Social de 

Lisboa, que teve lugar no Fórum Lisboa. A abertura do Plenário teve lugar no Foyer do 

Fórum com a apresentação do e-book da 3ª Edição do Simpósio InterAções: uma 

sociedade para todas as idades, da SCML. 

 

• 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 

Em abril retomámos os trabalhos da Comissão Social de Freguesia, reunindo o seu 

Núcleo Executivo no sentido de planear a próxima reunião Plenária.  

A última reunião desta Comissão teve lugar em janeiro de 2020, com uma sessão 

dedicada ao Diagnóstico Social da Freguesia. 
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• Reuniões de trabalho 

Entre abril e maio de 2022 reunimos ainda com as seguintes entidades para partilha, 

articulação e desenvolvimento de respostas na freguesia do Areeiro, nomeadamente: 

 

o Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda;  

o Unidade de Missão do Projeto RADAR (SCML). 

 

Núcleo da Cultura / Educação 
 

• Concretização do Evento - Jardim de Encantar do Areeiro 2022 

Realização em mais um ano o evento - Jardim de Encantar do Areeiro nos meses de 

verão no Jardim Fernando Pessa. O Jardim de Encantar contou com a primeira sessão 

no dia 7 de maio e irá decorrer no primeiro sábado de cada mês entre maio, junho, julho 

e setembro. Este é um evento de participação gratuita, totalmente dedicado às crianças 

e suas famílias. Este tem sido um evento de enorme sucesso. 

 

• Reuniões de Trabalho com o Comando Metropolitano de Lisboa | Divisão de 

Trânsito 

Realizadas reuniões de gestão e planeamento para a realização no dia 18 de junho do 

Arraial Popular do Areeiro 2022, no que se refere ao policiamento das ruas e 

desimpedimento de carros no Bairro dos Actores na Rua Capitão Henrique Galvão e a 

Rua Lucinda do Carmo compreendendo o período do dia 17 de junho de manhã até às 

02h00 de dia 19 de junho. 

 

• Reunião com o Comando Metropolitano de Lisboa  

Realizadas reuniões para levar a efeito a comemoração no dia 1 de junho o Dia 

Internacional da Criança no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques. 

 

• Reunião - Centro Infantil Maria de Monserrate 

Realizada reunião com a Direção do Centro Infantil de Monserrate e a Junta de Freguesia 

do Areeiro no sentido de colaborar e de garantir algumas necessidades existentes do 

Centro Infantil Maria de Monserrate. 

 

• Apoio - Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre  

Apoio financeiro para um autocarro ao Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre 

no âmbito de um Baile de Finalistas no fim do presente ao Letivo 2021/2022 para o 

transporte dos alunos. 

 

• Apoio - Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre  

Apoio financeiro para equipamento informático destinado aos alunos do 1º ciclo para a 

concretização de aulas e atividades educativas on-line pelos alunos.  

 

• Reunião com a AFP- Associação Filipino Portuguesa 

Realizadas diversas reuniões para a concretização do evento - Dia da Independência das 

Filipinas nos dias 10 e 12 de junho no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques em 

parceria com a Associação Filipino Portuguesa. 
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• Parceria - Junta de Freguesia do Areeiro e Livraria Barata “Instantes de Cultura” 

Realização de palestras culturais e recitais de entrada livre, limitadas à lotação do local, 

realizadas na Livraria Barata com a periodicidade semanal, durante o mês de abril e maio 

de 2022.  

Dia 06 abril – Realização de palestra com a Professora Ana Viegas intitulada “As raízes 

e as Origens da Literatura Portuguesa”; 

Dia 11 maio – Realização de palestra com o Professor João Pereia de Matos intitulada 

“Os Epicurismos de Fernando Pessoa”; 

Dia 25 maio – Recital de Poesia com a poetisa Ana Maria Lopes, intitulada “Brincando 

com a Palavras”. 

 

• Baile-Finalista comemoração do fim do ano letivo 2019 – Escola EB 2,3 Luís de 

Camões 

Apoio e colaboração com a Escola EB 2,3 Luís de Camões para a realização do baile de 

finalistas, no recinto da escola sede do agrupamento. 

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
 

O relatório referente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por TI apresenta a 

intervenção realizada de 1 de abril a 31 de maio de 2022 através do número 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, acompanhando 11 crianças/jovens, num total de 36 

sessões individuais.  

De forma a garantir o bom desenvolvimento das crianças e jovens o presente gabinete 

continua a estabelecer pontes com as escolas e instituições parceiras.  

• Gabinete de Serviço Social:  

O gabinete de serviço social tem mantido o seu normal funcionamento realizando 

intervenção junto da população residente no Bairro Portugal Novo e Olaias, registando 

um total de 73 processos ativos. 

• Ginástica Sénior 

Com o objetivo manter e melhorar a força, flexibilidade e resistência dos participantes, de 

acordo com o quadro clínico que cada participante apresenta, a atividade ocorre duas 

vezes por semana, no período da manhã e conta com a participação de 12 inscritos. 

• Grupo Aprender Brincar e Crescer 

Os dois grupos ABC funcionam uma vez por semana, no CDC às quartas-feiras e no CIA 

às sextas-feiras, ambos no período da manhã, sendo as responsáveis por dinamizar a 

atividade a psicóloga e a animadora sociocultural do nosso Centro.  

O grupo tem como objetivo dar resposta às necessidades e interesses das crianças e dos 

seus cuidadores através de atividades lúdicas, de brincadeiras e de partilha de 

experiências entre os participantes.  

Registou-se, neste período, um total de 11 participantes e 11 cuidadores nas 14 sessões 

desenvolvidas. 
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• 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 de forma gratuita e livre. 

A sala é procurada na sua maioria por jovens que frequentam o 2º e 3º ciclo promovendo 

uma intervenção focada na autonomização do estudo com o ensino de boas práticas e 

de gestão e organização de tempo.  

A sala de estudo registou 38 presenças durante o presente período e a disponibilidade 

de 2 voluntários, uma vez por semana, em apoiar as crianças/jovens. 

• Ocupação de Tempos Livres 

A OTL presta apoio às crianças e jovens residentes no Bairro Portugal Novo e Olaias e 

integra diversas atividades educativas que se destinam a potenciar o sucesso escolar das 

crianças e jovens, assim como diminuir os fatores de risco e/ou perigo inerentes ao 

contexto multidesafiante onde estão inseridos.  

Durante o período escolar a OTL promove o acompanhamento escolar, o grupo de jovens 

e os ateliers e no período das férias da Pascoa o foco é direcionado para as brincadeiras 

e visitas lúdicas com destaque para a ida à Serra da Estrela e ao Estádio do Sporting. 

A Ocupação de Tempos Livres registou 38 inscritos incluindo com a vaga destinada aos 

parceiros sociais.  

• Grupo de Jovens 

O grupo de jovens é constituído por 9 participantes com idades entre as os 12 e os 14 

anos, coincidente com a entrada na adolescência, pertencentes a diferentes 

comunidades e em que os responsáveis legais nem sempre são os respetivos pais. 

Apesar de, na generalidade, apresentarem bons resultados, demonstram alguma 

dificuldade na implementação de hábitos de estudo, são competitivos entre si e com 

alguns traços de impulsividade, têm em comum o interesse pelo futebol, internet e jogo 

on-line. 

A implementação do programa “Eu e os Outros” vem como uma forma de motivação e 

locus no controlo externo. 

• Ateliers Voar com as Emoções e Karaté:  

Os ateliers mantiveram o seu normal, uma vez por semana com a duração de 1 hora, 

interrompendo nas férias da Pascoa. A oficina “Voar com as Emoções” contabilizou 10 

participantes e o Karaté 7 participantes. 

• 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 de forma presencial e à distância. 

A presença de 6 voluntários possibilitou a 13 crianças/jovens com mais dificuldades de 

aproveitamento escolar o acesso a um acompanhamento mais focado e centrado nas 

suas necessidades.  

O grupo de voluntários é formado por jovens em fase de formação superior ou já formados 

e que asseguram uma vez por semana a sua presença no Centro.  
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• Estágios curriculares  

Com vista a permitir a vários públicos desenvolverem as suas competências escolares, 

pessoais e sociais, o CDC tem acolhido estágios curriculares e profissionais de vários 

níveis de ensino e de âmbito nacional e internacional.  

O centro contou com 1 estagiário provenientes de Espanha, no âmbito do Programa 

ERASMUS+ pelo período de 3 meses e 2 estagiários de França durante uma semana, 

proposto pelo Clube Intercultural Europeu. 

 

Atividades realizadas no CDC: 

 

• Participação no Grupo Comunitário Bairro Portugal Novo e Olaias: 

Presença nas reuniões mensais do grupo comunitário. Após a realização do mapa de 

atividades para o presente ano ficou estipulado retorno do programa de policiamento 

comunitário. 

• Parcerias BIP-ZIP  

O projeto “A minha Vida tem Histórias” tem desenvolvido as atividades planeadas para 

o CDC junto das crianças e jovens inscritos na nossa OTL. 

Enquanto parceiros informais, o CDC tem cedido, duas vezes por semana, a sala de 

aula para o projeto Bip-Zip “CosturArte” desenvolver o seu curso de costura.  

• Formação “Eu e os Outros” 

Neste período decorreu a formação do programa Eu e os Outros, coordenado pelo SICAD 

e ARS LVT, num total de 5 sessões de 3h (às terças-feiras, das 10h às 13h), no período 

supracitado.  

No decorrer das sessões foram abordados temas como as dinâmicas familiares, internet, 

jogos e prevenção das dependências sem substância (online e offline), métodos de 

estudo e projeto de vida, autonomia e limites internos, assertividade, entre outros. No final 

do programa os jovens responderam a um questionário (pós-teste) que permitiu aferir os 

conteúdos que conseguiram adquirir. A última sessão encerrou com um pequeno-almoço 

de convívio e partilha de experiências. 

Por se tratar de um programa que tem o objetivo genérico de promover a reflexão em 

grupo sobre vários temas ligados à adolescência, o Eu e Os Outros foi aplicado nas 

sessões do Grupo de Jovens.  

 

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). 

• Atividades desportivas- Centro Intergeracional do Areeiro 

Durante o mês de abril as atividades do CIA estiveram em funcionamento até ao dia 8, 

pois após esse dia o CIA acolheu o programa “Areeiro em Férias na Páscoa 2022”.  
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No dia 19 de abril, as atividades do CIA retomaram o seu normal funcionamento e o 

número de participantes aumentou para cerca de 250 pessoas inscritas nas diversas 

modalidades.  

As aulas de Consciência Corporal e Dança e Movimento encerraram, uma vez que não 

tinham número de participantes suficientes. 

 

• Grupo ABC 

Durante este período, o Grupo Aprender, Brincar e Crescer dinamizou 7 sessões indoor 

(CIA) e outdoor (jardim). 

As sessões basearam-se em atividades de desenvolvimento psicomotor e cognitivo, na 

exploração criativa de cada criança e respetivo cuidador, contacto e exploração de 

elementos naturais e celebração de datas comemorativas.  

Neste momento o Grupo ABC conta com a participação de 11 crianças dos 0 aos 4 anos 

e 11 acompanhantes.  

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 

O último período escolar, 3º período, teve início no Espaço Jovem no dia 19 de abril de 

2022, após as férias da Páscoa. Apesar do aumento de casos de Covid-19 entre as 

crianças em idade escolar, as atividades não foram afetadas, bem como o funcionamento 

normal do espaço. 

O grupo da manhã termina o ano letivo com 42 inscrições, na sua maioria do 3º ciclo. Já 

o grupo da tarde apresenta 19 inscrições, maioritariamente do 2º ciclo.  

O Espaço Jovem continua a promover o sucesso escolar, a desenvolver atividades 

lúdicas e educativas, bem como a promover o convívio entre crianças e jovens. 

As atividades continuam a ser coordenadas individualmente com cada um, devido aos 

diferentes horários de entrada e saída. No início do 3º período foram novamente 

solicitadas as datas de avaliações escolares por forma a gerir as atividades de lazer com 

a necessidade individual de estudo.  

De modo a ser possível uma maior concentração por parte dos jovens e/ou estimulação 

para concretização de outras atividades lúdicas, existe diariamente um período mínimo 

de uma hora aleatória da manhã, onde os telemóveis são guardados e apenas utilizados 

em casos de maior necessidade (exemplo: contacto telefónico com os responsáveis, 

visualização de algum documento necessário, entre outros exemplos).  

Promovemos também a articulação permanente entre a equipa e os encarregados de 

educação dos jovens, de modo a verificar-se uma partilha nas dificuldades sentidas, 

promoção de novas estratégias no combate ao insucesso escolar, parecer por parte da 

equipa relativamente ao comportamento dos jovens em contexto de sala no Espaço 

Jovem, entre outras informações relevantes. 

No âmbito das atividades lúdicas, foi também criada a atividade “Ser criança é…”, em 

comemoração ao Dia da Criança (dia 1 de junho). Nesta atividade, foi realizado um cartaz 

pelos jovens, onde cada um escreveu o que era para si ser criança. A sala foi também 

decorada com balões e foram também oferecidos rebuçados a cada um. 
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De momento, o Espaço Jovem conta com um total de 61 inscritos, 1 coordenadora e 2 monitoras 

que colocam, diariamente, este espaço ao dispor dos jovens tentando corresponder às 

expetativas dos mesmos e dos encarregados de educação a nível escolar e lúdico. 

 

Colónias de Férias 

• Programa “Areeiro em Férias na Páscoa 2022” 

Entre os dias 11 e 18 de abril, a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu o programa 

“Areeiro em Férias na Páscoa 2022”, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade no 

Centro Intergeracional do Areeiro. Este programa surge como suporte adicional às 

famílias residentes na freguesia que durante a interrupção letiva de Natal as respostas 

sociais alternativas são poucas.  

O programa contemplou várias atividades, tais como: Ateliers de expressão plástica e 

culinária; Atividades lúdicas; ida ao Teatro Armando Cortez; Visita ao Museu Lisboa Story 

Centre; Ida ao cinema; Atividades de rugby em parceria com o Clube de Rugby do 

Técnico; Ida ao Quantum Park.  

O “Areeiro em Férias na Páscoa 2022” contou com 17 participantes e decorreu conforme 

o inicialmente previsto.  

 

• Programa “Areeiro em Férias no Verão 2022” 

Preparação, divulgação, e receção de inscrições para o programa “Areeiro em Férias no 

Verão 2022 (Juniores e Jovens)”, que se realiza nas interrupções letivas de Verão, 

dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade e jovens dos 13 aos 17 anos. Esta iniciativa 

tem o objetivo de proporcionar umas férias lúdicas e didáticas para as crianças e jovens 

da freguesia do Areeiro, realizando-se de 4 a 29 de julho de 2022. 

 

 

Núcleo do Bem-Estar Animal 
 

• Centro de Acolhimento Temporário para Animais 

O Centro de Acolhimento Temporário para os Animais, criado pelo Pelouro do Ambiente 

e Bem-estar Animal, continua a servir e a recolher animais em situação de recobro, 

sempre que não estiver disponível uma família de acolhimento ou possibilidade de 

adoção. 
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• Reuniões com o Corpo de Voluntárias dos Animais da JF Areeiro 

Dada a continuidade a este projeto e estreitar laços de proximidade, como também 

continuar a incentivar a população residente para a sensibilização do bem-estar animal, 

foram realizados contatos com o voluntariado e visitas de campo, como forma de 

continuar a entender as necessidades, preocupações e carências dos animais na 

Freguesia e coordenar o seu trabalho. 

 

• Animalife  

Trabalhos realizados e continuidade ao acordo de cooperação e parceira com a 

Associação Animalife, no apoio aos animais de companhia de famílias em situação de 

vulnerabilidade económica comprovada, disponibilizando procedimentos veterinários 

gratuitos, como vacinação, desparasitação ou identificação eletrónica. 

 

• Tratamentos médico-veterinários 

Prestação de cuidados médico-veterinários, nomeadamente vacinações, esterilizações, 

desparasitações, consultas de urgência e outros atos médico-veterinários a gatos de rua, 

animais abandonados resgatados pelo Corpo de Voluntários para os Animais da Junta 

de Freguesia do Areeiro e a animais de companhia de fregueses com carências 

económicas, referenciados pelo Núcleo de Ação Social. Atividade desenvolvida no âmbito 

da parceria estabelecida com a Sociedade Protetora dos Animais. 

 

• 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. 

 

• Sacos para dejetos caninos biodegradáveis 

Disponibilização aos fregueses de sacos biodegradáveis para dejetos caninos de forma 

gratuita. Os sacos podem ser recolhidos nos postos de atendimento da Junta de 

Freguesia do Areeiro e também em dispensadores para o efeito colocados em vários 

locais da freguesia. 

 

• Hotéis para insetos polinizadores 

Controlo das estruturas físicas onde são abrigados insetos polinizadores nos espaços 

verdes justificados para o efeito e junto das hortas comunitárias. 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. 

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. 

 

• 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 dentro dos 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, tendo em mente sempre 

princípios éticos de respeito pela vida e bem-estar animal. 

 

• Pombais Contracetivos 

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 na manutenção e desenvolvimento das atividades de controlo populacional com 

a utilização da técnica de substituição dos ovos por outros de plástico e a identificação 

dos pombos com anilhas. 

 

• Abrigos de Gatos 

A criação destes abrigos tem o propósito de facilitar o controlo das colónias de gatos de 

rua na freguesia do Areeiro, estreitar a sua ligação à população, designadamente através 

do Corpo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro, melhorar o 

bem-estar dos animais, providenciar o controlo de pragas e requalificar o espaço público.  

 

• 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. 

 

• Campanha “Não Abandone a sua Companhia” 

No sentido de sensibilizar e informar a população sobre o abandono animal, são 

divulgadas através das plataformas digitais que a Junta de Freguesia dispõe, campanha 

dirigida a todos os fregueses, ao não abandono animal. 

 

• Entrega de Alimentos para Cães e Gatos 

Durante os meses de maio e junho o Núcleo do Ambiente e Bem-estar Animal esteve 

ativamente envolvido no procedimento de medidas de apoio, nomeadamente na entrega 

de alimentos para cães e gatos ao Corpo de Voluntários para o Animais da JFA. 

 

Núcleo de Desporto e Associativismo 
 

• Apoio ao Clube de Rugby do Técnico na 42.ª edição da Taça Ibérica 

Prova que assinalou a terceira presença do Clube de Rugby do Técnico na prestigiada 

competição que, anualmente, coloca em confronto os campeões de Rugby de Portugal e 

Espanha. Para o evento foram disponibilizadas tendas de apoio. 

 

• Dia Mundial da Atividade Física  

No âmbito do Dia Mundial da Atividade Física, foi aceite o desafio proposto pela CML de 

participar na Hora Ativa de Lisboa das 10h00 às 11h00.  

Em colaboração com o Clube Ramiro José, foi realizada uma aula de Ginástica de 

Manutenção Sénior.  
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• Caminha ao Centro de Estágios do Jamor 

Foi realizada uma caminhada pelo Centro de Estágios do Jamor, um percurso de 

dificuldade média, onde foram percorridos 9 km em torno das diferentes infraestruturas 

desportivas. Participaram nesta caminhada 19 fregueses. 

 

• 1º Torneio de Padel da Junta de Freguesia do Areeiro  

No dia 30 de abril e 1 de maio realizou-se o “1º Torneio de Padel da Junta de Freguesia 

do Areeiro” em parceria com o Padel Spot Olaias. Participaram no torneio 46 atletas, 

divididos pelos seguintes níveis: M2 - 2 equipas, M3 - 10 equipas, M4 -11 equipas. Com 

o objetivo de assinalar o Dia da Mãe, realizou-se na manhã de dia 1 de maio a “Clínica 

de Iniciação ao Padel” que teve como objetivo proporcionar uma manhã de formação a 

mães e filhos residentes na Freguesia do Areeiro. Participaram na clínica de iniciação ao 

Padel, 9 mães e 11 filhos. 

 

• Caminhada do Areeiro 

Levou-se a cabo mais uma caminhada no Parque Urbano do Vale da Montanha e no 

Parque da Bela Vista com inscrições gratuitas. As caminhadas têm como objetivo a 

sensibilização para a prática desportiva e um estilo de vida mais saudável e ativo. 

Participaram nesta atividade 15 fregueses. 

 

• Xadrez no Areeiro 

Realizou-se a segunda edição do Xadrez no Areeiro. Juntamente com a Federação 

Portuguesa de Xadrez foi proporcionada uma tarde de jogos no Jardim Fernando Pessa. 

Os Fregueses tiveram a oportunidade de aprenderem a modalidade e alguns puderam 

aprofundar os seus conhecimentos. Participaram nesta atividade 36 fregueses. 

 

• Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre 

Atribuição de apoio financeiro ao Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre para a 

deslocação ao Torneio de Mini Vólei no Seixal. 

 

• Reunião Lisboa Ginásio Clube 

Foi realizada uma reunião entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Lisboa Ginásio Clube 

com o objetivo de se analisar eventuais parcerias.   

 

• Escolinhas de Futebol do Areeiro 

Continua a decorrer a época desportiva de 2021/2022 das Escolinhas de Futebol do 

Areeiro, os treinos são realizados em 6 horas semanais no Pavilhão Municipal do Casal 

Vistoso. 

 

Núcleo de Tempos Livres e Lazer 
 

• Mercado Agrobio  

Acordo entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Associação Portuguesa de Agricultura 

Biológica. Decorre um Mercado às quartas-feiras entre as 15h e as 20h o Mercado 

Agrobio do Areeiro, na Alameda D. Afonso Henriques. Todas as semanas é 

disponibilizado aos fregueses a produção biológica, entre frutas, legumes e outros 

produtos criados e tratados sem a adição de pesticidas e químicos.  
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• Festa das Coletividades e Casas Regionais em Lisboa 

Comemoração e parceria à semelhança de anos anteriores com a ACCL – Associação 

das Coletividades do Concelho de Lisboa na realização e organização de mais uma 

edição da Festa das Coletividades e Casas Regionais em Lisboa, nos dias 27, 28 e 29 

de maio de 2022. 

 

• Noites ao Luar com a colaboração da TUIST  

No âmbito do acordo entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Tuna Universitária do 

Instituto Superior Técnico, realizou-se no dia 21 maio as Noites ao Luar no Jardim da 

Alameda D. Afonso Henriques. 

 

• Reuniões de trabalho para a concretização do Evento - Feira Medieval 2022 

Continuidade aos trabalhos realizados para o planeamento e elaboração do evento  Feira 

Medieval 2022 nos dias 15, 16 e 17 de julho, a ter efeito no Jardim da Alameda D. Afonso 

Henriques. 

 

• Arraial Popular do Areeiro 2022 

Dada continuidade à organização e logística para a concretização do evento Arraial 

Popular do Areeiro 2022 que este ano terá lugar no dia 18 de junho no Bairro dos Actores 

entre a Rua Lucinda do Carmo e a Rua Capitão Henrique Galvão, com a famosa 

sardinhada, caldo verde, bifanas e baile popular.  

 

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: 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho: 

Promovemos a execução de medidas tendentes á prestação de cuidados de saúde e de apoio 

social aos trabalhadores. Colaborámos com os serviços de saúde da Câmara Municipal de 

Lisboa, no diagnóstico da situação sanitária do trabalhador, bem como nas respetivas 

campanhas de profilaxia e prevenção. 

 

Formação: 

Em abril de 2022 (De 06/04/2022 a 20/06/2022) foi realizada a seguinte formação: 

1 curso de LÍNGUA ESTRANGEIRA INICIAÇÃO - INGLÊS (FORMAÇÃO BASE – para um 

trabalhador do Núcleo de Administração Geral - Atendimento ao Público da Delegação da Junta 

de Freguesia de Areeiro, pela entidade formadora Citeforma. 

Em maio de 2021 foram realizadas as 4 ações de formação através da Câmara Municipal de 

Lisboa: 

• Curso "Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho" - JF Areeiro - ação 1, que contou com 

a presença de 6 trabalhadores mais novos e com menos experiência nos dias: 
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  5 a 6 de maio de 2022  

             dia 5 das 14h00 às 17h00;  

             dia 6 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00  

• Curso "Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho" - JF Areeiro - ação 2, que contou com 

a presença de outros 6 trabalhadores mais recentes nos dias: 

12 a 13 de maio de 2022  

dia 12 das 14h00 às 17h00;  

dia 13 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

• Curso Básico de Primeiros Socorros - JF Areeiro (ação 1), que contou com a presença 

de 6 trabalhadores da Higiene Urbana: 

18 a 19 de maio de 2022  

dia 18 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

       dia 19 das 10h00 às 13h00;  

• Curso Básico de Primeiros Socorros - JF Areeiro (ação 2), que contou com a presença 

de 6 outros trabalhadores da Higiene Urbana: 

19 a 20 de maio de 2022  

dia 19 das 14h00 às 17h00 

       dia 20 das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00 

• Curso de Contratação Pública através do INA, que contou com 1 trabalhador do Núcleo 

da Contratação Pública: 

18-04-2022 a 29-04-2022 

• Agendamento do Curso Organização pessoal e gestão do tempo para uma (1) 

trabalhadora do GAV (Gabinete de Apoio aos Vogais)  

 

Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo (NIPE) 
 

Núcleo de Inserção Profissional 

 

• Apoio na procura de emprego 

Neste período foram realizados 26 atendimentos presenciais/remotos para apoio na procura 

de emprego e formação profissional, dos quais seis utentes foram integrados no mercado 

de trabalho.  
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Foram ainda apoiados 3 residentes na elaboração de currículo para resposta a oferta de 

emprego. 

 

• Plataforma Bolsa de Emprego e Formação 

Entre 1 de abril e 31 de maio de 2022 foram inseridas na Plataforma 35 ofertas de emprego 

e 26 ofertas de formação gratuita, inscreveram-se ainda 3 novos utilizadores à procura de 

emprego e 2 empregadores via Bolsa de Emprego Online, resultando em 66.277 acessos, 

de acordo com os dados obtidos, conforme gráfico abaixo: 

 

 
 

  

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

 

Saúde 
 

A Freguesia de Areeiro entende a Saúde como um bem-estar e um recurso para a qualidade de 

vida dos nossos Fregueses. Neste contexto, a promoção da saúde representa um ativo 

determinante na intervenção local, neste sentido levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

Em maio, mês do coração, em parceria com a Fundação Portuguesa de Cardiologia, com Sede 

na nossa Freguesia, e com o propósito de incentivar a população a adotar estilos de vida mais 

adequados, e a controlar os fatores de risco mais importantes, que condicionam o surgimento 

das doenças cardiovasculares, realizámos:  um rastreio cardiovascular (medição da Tensão 

Arterial, BMT, Peso, Medição do perímetro abdominal IMG) e uma Sessão de Educação para a 

saúde.  
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CONSULTAS MÉDICAS 

 
    Abril Maio TOTAL 

Especialidades 
 

   

Med. Dentária 
 

110 234 344 

Dermatologia  14 16 30 

Clínica Médica  62 73 135 

Otorrino  17 22 39 

Ginecologia  12 18 30 

TOTAL  215 363 578 

 

TRATAMENTOS 
 

    Abril Maio TOTAL 

Enfermagem   69 87 156 

Fisioterapia   24 26 50 

Osteopatia   5 8 13 

TOTAL   98 121 219 

 

 

 

Lisboa, 20 de junho de 2022 

 

O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


