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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 28 
de setembro de 2022, sendo a mesma referente ao período de 1 de junho de 2022 a 31 de agosto 
de 2022. 

 

Institucional 
 

 Atendimento à população:  
No período referente a esta informação escrita, reuni com 5 moradores onde foram 
apresentadas sugestões no âmbito do estacionamento, da utilização da Praça do Areeiro 
para a prática de skate, e problemas de segurança e ruído. 
 

 Ciclovia Av. Manuel da Maia / Largo do Leão  
Direção Municipal de Mobilidade – Claúdia Gorjão 
 
Havendo já uma ciclovia na Av. Rovisco Pais fazendo ligação com Av. Manuel da Maia, 
correspondendo à freguesia do Areeiro, nesta reunião foi apresentado um projeto para 
dar continuidade da mesma no sentido descendente ao largo do Leão. Pela parte desta 
junta foi manifestado que esta área não nos pertence, mas entendemos e faz sentido a 
continuidade desta ciclovia, Alertamos para necessidade de criação de lugares de 
estacionamento face a supressão por esta razão, foi proposto por mim a diminuição das 
três paragens de autocarros da Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CARRIS) no topo 
da Alameda Afonso Henriques e criar nesse espaço novos lugares de estacionamento. 
 

 Há Vida no Meu Bairro 
Em reunião com a Sra. Vereadora Joana Almeida, sobre o tema Há Vida no Meu Bairro 
solicitou propostas desta junta para intervenções no espaço público. Sugeriu 
equipamento que permitisse uma maior vivência nos bairros, tendo proposto como 
exemplo mobiliário urbano e zonas de lazer. Ainda não está definido o Projeto global para 
a cidade. 

 
 Fundação Aga Khan e SCML – Projetos  

Equipa de Intervenção Comunitária do Vale de Chelas – Fundação Aga Khan e Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, este encontro, é fruto de metodologias participativas já 
experimentadas em vários territórios pela Fundação Aga Khan e SCML.  
Os dez projetos, que irão ser apresentados, são fruto do Curso de Animadores Locais e 
Desportivos de 2020 e de processos participativos realizados com moradores e diferentes 
associações locais, em estreita colaboração com alunos da Pós-Graduação de 
Desenvolvimento Local Colaborativo promovido pela Universidade Católica do Porto, 
Fundação Aga Khan e União de Freguesias Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. 

 
Como júri fui convidado não sendo apenas um avaliador, mas sim um amigo crítico e um 
mentor que poderá apadrinhar algum dos projetos, para que estes consigam ser 
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realizados ou ainda potenciados pelos parceiros e organizações locais. Fui padrinho 
relativamente ao Projeto das “Batucadeiras”, festa que se realizou dia 15 de agosto no 
Bairro Portugal Novo 

 
 Encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na Freguesia 

Ao tomar conhecimento de encerramento de dois balcões da CGD sitos na Av. Afonso 
Costa bem como o balcão da Av. Guerra Junqueiro, e tendo consciência e noção do 
transtorno que irá causar aos nossos residentes, decidi enviar email ao Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Paulo Macedo, a fim de solicitar uma reunião urgente 
para me inteirar que alternativas seriam colocadas ao dispôr dos cidadãos. Não obtive 
resposta por parte desta entidade. 

 
 Estacionamento para residentes / parque de estacionamento e camionetas Av. 

Padre Manuel da Nóbrega 
Reunião com a Dra. Ana Raimundo, Diretora Municipal da Mobilidade da CML. 
 
Foi novamente solicitado uma decisão urgente relativamente aos pedidos de alteração 
das zonas tarifadas da EMEL para zonas para residentes, reforçando que a alteração 
proposta das 19h as 9h não é sustentável, mas sim 24h à semelhança de outras 
freguesias. 
Em relação ao parque de estacionamento para o terminal de camionetas da Av. Padre 
Manuel da Nóbrega, ainda está em fase de Projeto a passagem para o parque da EMEL 
na Av. Almirante Gago Coutinho.  
O espaço atual poderá ser provisoriamente como terminal, e posteriormente após a 
mudança, será requalificado. Fui informado que está também a ser estudado um 
regulamento para o estacionamento das trotinetes, tendo aproveitado para solicitar que 
se procedesse a um levantamento dos estacionamentos para os motociclos. 

 
 Visita à obra da Creche do Areeiro 

Foi apresentado aos técnicos da SCML parceiras neste Projeto a obra a decorrer na 
Vivenda da Av. António José de Almeida, futura creche do Areeiro. As mesmas foram 
inteiradas da fase em que a obra está, bem como das alterações não previstas ao projeto. 

 
 Apresentação do novo Subcomissário Daniel Teixeira – Esquadra das Olaias 

Nesta reunião foram salientadas as várias situações mais críticas da freguesia, 
nomeadamente as práticas continuas de consumo de estupefacientes em plena via 
pública, mais concretamente na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, nas Olaias, 
próximo da esquadra da Rua Américo Durão. Foi solicitado à Esquadra das Olaias que 
fizesse uma maior fiscalização e patrulhamento. 

 
 Nómadas Digitais 

Sendo mais frequente a atividade profissional de nómadas digitais, estão a ser levados 
em conta espaços para que possam ser utilizados nesta freguesia para este fim, dado 
que a era digital está cada vez mais presente nas vidas dos cidadãos e é uma 
preocupação para que haja lugares para esse efeito. 
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 Delegação de Competência de Manutenção do Espaço Adjacente à Creche Pastoral 
dos Ciganos 
Está a ser preparado pela Departamento Espaços Verdes da CML um CDC para a 
manutenção da Rua Sarmento Beires na zona adjacente à Pastoral dos Ciganos, após 
visita dos técnicos. 
O motivo que levou a esta visita foi verificar que esta área é problemática devido a 
acumulação de lixo, sendo um espaço envolvente a uma creche, bem como passagem 
pedonal de ligação ao Parque do Vale da Montanha. 

 
 Piscina Pavilhão Casal Vistoso 

Reforçado o pedido de esclarecimento junto da CML sobre a data de abertura da piscina 
do Pavilhão do Casal Vistoso e sendo que existe uma preocupação para que esta 
situação se resolva o mais breve possível, tendo a noção da falta que faz aos utentes que 
utilizavam para o seu bem-estar físico na qual envolve muitos dos fregueses do Areeiro. 
Questionei diversas vezes ao departamento do desporto qual a situação em que se 
encontram a obras de reparação da piscina, tendo tido como resposta da CML que a obra 
está em fase de projeto, não havendo data prevista para a sua abertura. 

 

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: 
 

o Atestados e Declarações: 87 - Atestados / 287 – Declarações 
o Registos e renovações de licenças de canídeos: 42 – 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  
 

 Colocação de suportes de bicicletas na Rua Sarmento Beires. 

 

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; 
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 Refixação de pilaretes danificados e colocação de novos, em situações que não é possível 
recuperar, substituição de balizadores danificados e colocação de novos 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; 

 Substituição da eletrobomba do lago do Jardim da Afrânio Peixoto, sem reparação (bloqueio 
da turbina / motor queimado).  

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 
 

 Varredura diária manual e mecanizada de arruamentos por toda a freguesia;  
 Despejo de papeleiras; 
 Lavagens mecanizadas (baixo consumo de água), nos pontos estritamente necessários 

de maior insalubridade; 
 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, ao abrigo do acordo de delegação de competências com a CML; 
 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 na Av. do México em frente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social; 
 Afastamento de ramos na Avenida Sacadura Cabral junto às novas residências para 

estudantes;  
 Alteração dos tempos do sistema de rega e ajustes realizados devido à situação de seca 

severa que vivemos; 
 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; 
 Reparação do bebedouro no Parque canino da Praça de Londres; 
 Controlo de vegetação  junto às hortas do Parque Vale da Montanha; 
 Rega de todo o arvoredo em caldeira; 
 Controlo de vegetação, limpeza das escolas EB1, EB2 e Secundária do Agrupamento D. 

Filipa de Lencastre; 
 Corte dos rebentos ladrões de diversas árvores da freguesia; 
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Núcleo de Licenciamento  
 
Em relação ao período em questão: 
 
Foram entregues 54 meras comunicações prévias e 6 pedidos de autorização, 3 deferidos 
e 3 indeferidos. 

Foram emitidas 11 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 junho e agosto de 2022 foram realizados 100 atendimentos 
presenciais/telefónicos. 

 
Neste período foram abertos 3 novos processos. 
 

 Programa de Apoio Alimentar 
Em parceria com o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, entre junho e agosto 
de 2022, assegurámos o apoio alimentar a 266 fregueses, o correspondente a 102 agregados 
familiares à data acompanhados pelo Núcleo de Ação Social.  
 

 Cabaz de Emergência Alimentar  
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 junho e agosto de 2022, foram entregues 6 
cabazes. 
 

 Projeto RADAR  
Entre junho e agosto de 2022, foram realizadas seis 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. Entre junho e agosto de 2022, encontram-se referenciadas na plataforma 
RADAR 1.127 pessoas maiores de 65 anos a viverem sós ou acompanhadas por pessoas da 
mesma idade, das 5.063 residentes na freguesia. 
 

 Fundo de Emergência Social  
No âmbito desta medida de apoio aos agregados familiares, entre os meses de junho e agosto 
de 2022, deferimos dois requerimentos para pagamento de rendas habitacionais.  
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 Programa Olá Bom Dia 
Neste período, ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 808 chamadas telefónicas para 
residentes sinalizados para este Programa. 
 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 
Entre junho e agosto de 2022 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia do 
Areeiro, puderam adquirir sem custos 560 embalagens de medicamentos prescritos, 
representando esta uma poupança total para os utentes no valor de 2.033.95€. 
 

 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.  
 

 Iniciativa Bebé Areeiro 
Entre junho e agosto 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. 
 

 Conselho Local de Ação Social de Lisboa  
Em junho participámos na Oficina de Prática e Conhecimento “Monitorização e Avaliação. 
dinamizada pelo Conselho Local de Ação Social de Lisboa. 
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 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 
No início de junho, voltaram-se a reunir a CSF do Areeiro, no sentido de retomarmos os 
trabalhos iniciados antes da pandemia, nomeadamente o diagnóstico social de freguesia. 
 

 Reuniões de trabalho 
Entre junho e agosto de 2022 reuniu-se 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 de Inserção Profissional e Empreendedorismo (NIPE) 
 

Núcleo de Inserção Profissional 
 

 Apoio na procura de emprego 
Neste período foram realizados 14 atendimentos presenciais/remotos para apoio na procura 
de emprego e formação profissional, dos quais 8 utentes foram integrados no mercado de 
trabalho.  
Foram ainda apoiados 3 residentes na elaboração de currículo para resposta a oferta de 
emprego. 

 
 Plataforma Bolsa de Emprego e Formação 

Entre 1 de junho e 31 de agosto de 2022 foram inseridas na Plataforma 45 ofertas de emprego 
e 22 ofertas de formação gratuita, inscreveram-se ainda 3 novos utilizadores à procura de 
emprego e 2 empregadores via Bolsa de Emprego Online, resultando em 96.335 acessos, de 
acordo com os dados obtidos, conforme gráfico abaixo: 

 
Fonte: Quadro Resumo da Plataforma “Bolsa de Emprego e Formação”. 
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Núcleo da Cultura / Educação 
 

 Dia Internacional da Criança  
Parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a PSP - Comando Metropolitano de 
Lisboa na realização de várias atividades no jardim da Alameda D. Afonso Henriques 
alusivas à celebração do dia 1 de junho, Dia Internacional da Criança.  

 
 Junta de Freguesia do Areeiro e Livraria Barata “Instantes de Cultura” 

Foram realizados trabalhos no sentido de dar continuidade ao Projeto de Parceria Cultural 
entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Livraria Barata com a realização de palestras 
culturais e recitais de poesia com entrada livre, limitadas à lotação do local e periodicidade 
mensal.   

 
 Casa da Achada - Centro Mário Dionísio - Coro da Achada 

Cedência do Jardim Fernando Pessa para a realização de um concerto acústico do Coro 
da Achada constituído por 30 coristas. A atuação realizou-se no dia 17 de junho.   
 

 Curso Gratuito de Língua Portuguesa para Indianos 
Apoio Institucional entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Associação Casa da India, 
com a concretização de aulas de português para a comunidade indiana / sul-asiática, 
dando-se início ao curso em modo online, no dia 18 de julho, à segunda-feira e quarta-
feira das 18h00 às 20h00 (4 horas por semana).  

 
 CAF (Componente de Apoio à Família) e AAAF (Atividades de Animação e Apoio à 

Família)  
Trimestralmente a Junta de Freguesia em articulação com a AEEPSJD realizou o 
levantamento dos dados destas atividades para posterior análise.  

 
 Escola Básica São João de Deus  

Realizada a renovação de dois contratos das duas funcionárias que prestam serviço de 
limpeza nas instalações da EB1 São João de Deus. 
 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
 
O relatório referente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por Ti apresenta a 
intervenção realizada de 1 de junho a 31 de agosto de 2022 através do nº 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, tendo realizado 
13 sessões individuais e 5 sessões parentais durante o mês de junho.  
 
Entre o mês de julho e de agosto as sessões de psicologia suspenderam-se 
temporariamente, para apoio integral à OTL durante as férias de verão.  
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 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 74 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 manha e conta com a participação de 8 inscritos. A 
atividade interrompeu para período de férias durante o mês de agosto, sendo retomada 
em setembro.  
 

 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, durante o mês de junho, um total de 10 participantes e 10 cuidadores nas 6 
sessões desenvolvidas. Em julho, agosto e setembro, como previsto, os grupos ABC 
suspenderam as suas sessões durante o período de férias escolares. 

 
 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 10 presenças durante o ainda período letivo 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.  
Englobadas nas atividades educativas, destacam-se as comemorações das datas 
festivas do Dia da Criança (1 junho) e dos Santos Populares (durante a respetiva semana 
comemorativa). 
Terminado o período letivo, a OTL iniciou o período de férias escolares (de julho a 
setembro), cuja programação contou com atividades lúdicas, desportivas, artísticas e 
culturais, com destaque para as visitas à Quinta do Pisão, Cova da Baleia, Praia da Fonte 
da Telha e Monte Selvagem. 
A Ocupação de Tempos Livres, durante o respetivo período, registou 43 inscritos, 
incluindo com a vaga destinada aos parceiros sociais, tendo sido possível verificar uma 
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maior procura e interesse na OTL do nosso Centro por parte dos fregueses exteriores ao 
bairro. 
 

 Grupo de Jovens 
O grupo de jovens é constituído por 9 participantes com idades entre 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” foi interrompida pela entrada dos 
participantes no período de férias letivas. 

 
 Ateliers Voar com as Emoções e Karaté:  

Os ateliers mantiveram o seu normal funcionamento, uma vez por semana e com a 
duração de 1 hora, durante o mês de junho, interrompendo nas férias letivas (de julho a 
setembro). A oficina “Voar com as Emoções” contabilizou 8 participantes e o Karaté 6 
participantes. 
 

 Capacitação e Integração de Voluntários 
Com o apoio dos voluntários e durante o período letivo, o Centro manteve 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 10 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.  
 

 Estágios curriculares  
Com vista a permitir 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(um) estagiário proveniente de Espanha, durante os primeiros dez 
dias de junho, na sequência do estágio iniciado nos meses anteriores no âmbito do 
Programa ERASMUS+; 1(uma) estagiária proveniente de França durante uma semana, 
proposto pelo Clube Intercultural Europeu e 2 voluntários universitários durante duas 
semanas, proposto pela Universidade da Beira Interior, no âmbito da Licenciatura em 
Psicologia. 

 

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. 
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 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 OTL. 
O projeto Bip-Zip “CosturArte”, a quem o CDC cedia a sala de aula para a realização do 
respetivo curso, devido à necessidade de alargar o número de inscrições, transitou para 
as instalações da AMPAC, mantendo como parceiros informais. 
 

 Formação “Eu e os Outros” 
Neste período decorreu a finalização da Oficina de formação do programa “Eu e os 
Outros”, coordenado pelo SICAD e ARS LVT, através de uma última sessão de 3h no 
mês de junho e a respetiva autoavaliação de toda a formação prestada. Nesta última 
sessão foram, igualmente, facultados os critérios de avaliação e a respetiva estrutura 
para a elaboração do relatório final, a realizar até ao fim de julho.  

 
 Reunião de Pais 

No final de junho, realizou-se uma reunião com os Encarregados de Educação das 
crianças/jovens inscritas no OTL, por forma a apresentar o Plano de Férias de 2022 e as 
respetivas regras de funcionamento. 
 

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 junho, o Centro Intergeracional do Areeiro continuou o seu normal 
funcionamento com todas as atividades a decorrerem conforme o plano.  
Em julho as atividades de Karaté, Hip-Hop e Grupo ABC encerraram, uma vez que são 
atividades dirigidas a crianças e se entrou no período de férias escolares. 
Nestes meses de verão denotou-se uma ligeira quebra na assiduidade dos participantes 
das atividades do CIA, tendo em conta que muitos alunos iniciaram as suas férias.  
Em agosto, como de costume, o Centro Intergeracional do Areeiro encerrou e começou-
se a preparar o ano letivo 2022/2023. 

 
 Grupo ABC 

No mês de junho, o Grupo Aprender, Brincar e Crescer dinamizou 2 sessões indoor no 
CIA.  
As sessões basearam-se em atividades de brincadeira lúdica e criativa e de 
desenvolvimento psicomotor e cognitivo.  
O  Grupo ABC contou 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. 
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 Espaço Jovem 
No que concerne ao Espaço Jovem, na primeira quinzena de junho o mesmo decorreu 
de forma habitual, tendo se dado apoio e preparação para as últimas avalizações dos 
jovens.  
Foi feito o balanço de todo o período escolar com os respetivos jovens de forma a definir 
estratégias de melhoria para o próximo ano letivo.  
Na segunda quinzena, dado o início das férias escolares, alguns dos participantes ficaram 
em permanência no espaço durante o dia todo e realizaram-se diversas atividades lúdicas 
com os mesmos.  

 
 Colónias de Férias 

Programa “Areeiro em Férias no Verão Juniores 2022” 
Entre os dias 4 e 29 de julho a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu o programa 
“Areeiro em Férias no Verão Juniores 2022”, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de 
idade.  
Estas surgem como suporte adicional às famílias residentes que durante o período de 
férias têm poucas respostas socias. Este programa é inclusivo, estando preparado para 
acolher crianças com necessidades educativas especiais. As inscrições realizaram-se 
para duas quinzenas e as atividades desenvolveram-se tanto dentro como fora da E.B 
2/3 do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, local onde as crianças almoçaram 
diariamente. 
Este ano o programa contou com diversas atividades, tais como: ida à praia de 
Carcavelos, Piscinas de Santarém, Jumpyard, Parque da Serafina, Parque do Alvito, 
Cantinhos do Póneis, Bubble Football, Jogos de Água, Gincanas, entre outros. 
Contudo, na primeira quinzena de julho o programa sofreu algumas alterações e não foi 
possível realizar algumas atividades previamente planeadas devido à onda de calor que 
se fez sentir com temperaturas superiores a 40 graus. Como tal, a coordenação 
juntamente com o executivo da Junta de Freguesia do Areeiro, delinearam algumas 
atividades alternativas. Como não foi possível ir às Piscina de Santarém, dividiu-se as 
crianças em dois grupos e durante dois dias as crianças foram ao Cinema City do Campo 
Pequeno assistir ao filme “Mínimos 2”. Durante essa semana o Parque Natural do 
Monsanto também esteve encerrado e não foi possível ir até ao Parque do Alvito, sendo 
que em alternativa foram dinamizados jogos de água de modo a combater o calor de 
forma divertida.  
No total, o programa “Areeiro em Férias no Verão Juniores 2022” contou com a 
participação de 162 crianças.  

 
 Programa “Areeiro em Férias no Verão Jovem 2022” 

De 18 a 29 de julho, a Junta de Freguesia do Areeiro promoveu o programa “Areeiro em 
Férias no Verão Jovem”, dirigido a jovens dos 13-17 anos de idade. Este programa 
prossegue os objetivos preconizados para o Programa “Areeiro em Férias no Verão 
Júnior”, sendo orientado pedagogicamente para as faixas etárias mais jovens e adaptado 
aos seus interesses.  
O programa contemplou diversas atividades, tais como: Idas à Praia da Riviera, aulas de 
Rugby em parceria com o Clube de Rugby do Técnico, Tiro com Arco no Jamor, ida às 
Piscina de Santarém, atividade de Bubble Football, Karts, Jumpyard e descida do 
Almourol em Kayak.  
Durante as duas semanas o programa de atividades não sofreu alterações e decorreu 
conforme previsto. Foi possível contar com a participação de 48 jovens da freguesia do 
Areeiro.  
Este programa é, também, adaptado a jovens com necessidades educativas especiais.  
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Núcleo do Bem-Estar Animal 
 

 Cãominhada – CAL - Casa dos Animais de Lisboa - 19 de junho 
Realizada mais uma Cãominhada que contou com vários fregueses e os seus cães e com 
a presença de voluntários da CAL – Casa do Animais de Lisboa com 11 cães. Em mais 
uma Cãominhada, proporcionaram-se agradáveis momentos de convívio entre estes 
animais e os seus donos, também, fez parte a sensibilização na promoção de iniciativas 
de adoção responsável. De salientar a presença da Chefe de Divisão da CAL, a Dra. 
Sofia Baptista, que elogiou e enalteceu a iniciativa da Junta de Freguesia do Areeiro pela 
forma de sensibilizar a população sobre a causa do Bem-estar Animal. O percurso 
realizou-se no Parque Urbano do Vale da Montanha, sendo a participação gratuita.  

 
 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. 
 

 Reuniões com o Corpo de Voluntários 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 contactos 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. 

 
 Tratamentos médico-veterinários e a Sociedade Protetora dos Animais 

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.  

 
 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 e 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 
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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 o 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 
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 pelo respeito da vida e bem-estar animal. 

 
 Técnico de Manutenção dos 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 

A Junta de Freguesia do Areeiro, conta com a colaboração do seu Corpo de Voluntários 
Para os Animais que 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 junho a agosto 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 
 

 Torneio de Ténis de Mesa Junta de Freguesia do Areeiro 
No dia 4 e 5 de Junho realizou-se 7º Torneio de Ténis de Mesa da Junta de Freguesia do 
Areeiro com a Associação das Coletividades do Concelho de Lisboa. Participaram no 
torneio 450 atletas, divididos, no Sábado: SUB 12/ SUB 19/ Veteranos e no Domingo: 
SUB 10/ Sub15/ e Seniores. 
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Para além de uma excelente jornada de convívio a competitividade do torneio foi bastante 
elevada, permitindo aos atletas federados um excelente treino em modelo de competição 
e aos não federados conferiu a oportunidade para competir com atletas de um nível 
competitivo mais elevado.  

 
 Clube Desportivo Alto do Pina (CDAP) 

Atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo do Alto do Pina, para suporte da 
atividade desportiva bem como encargos referentes a época 2021/2022. 

 
 Técnico Futebol Clube 

Atribuição de um apoio financeiro ao Técnico Futebol Clube para o transporte dos atletas 
a Coimbra para defrontar a Associação Desportiva e Cultural de São Pedro de Alva no 
âmbito do campeonato de futebol do Inatel. 

 
 Reunião com os Clubes das Associações de Pais do Agrupamento de Escolas D. 

Filipa Lencastre 
Foi realizada uma reunião entre a Junta de Freguesia do Areeiro e os Clubes das 
Associações de Pais do Agrupamento de Escolas D. Filipa Lencastre com o objetivo de 
analisar eventuais parcerias. 

 
 Pilates no Parque 

Realização da 1ª Edição do Pilates no Parque no dia 9 e 23 de julho. Com o intuito de 
promover a utilização por parte dos Fregueses dos diferentes parques da Freguesia do 
Areeiro, foram levadas a cabo aulas de Pilates no Jardim Fernando Pessa. 
Disponibilizando aos fregueses a oportunidade de experimentarem esta prática 
desportiva com o objetivo de adotarem um estilo de vida saudável e ativo. Participaram 
nesta atividade 10 fregueses. 

 
 Reunião LemonFit Olaias 

Foi realizada uma reunião entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o LemonFit Olaias. A 
reunião teve o objetivo de apresentarem o novo projeto para o antigo Clube das Olaias. 
O antigo Clube das Olaias está a ser alvo de melhorias e pretende assumir um 
posicionamento mais dinâmico na oferta desportiva. 

 
 Reunião Grupo Dramático Ramiro José 

Foi realizada uma reunião entre a Junta de Freguesia do Areeiro e o Grupo Dramático 
Ramiro José com o objetivo de analisar eventuais parcerias.   

 
 Escolinhas de Futebol do Areeiro 

Abertura das renovações para a época desportiva de 2022/2023 das Escolinhas de 
Futebol do Areeiro e os treinos irão ter lugar no Pavilhão Municipal do Casal Vistoso. 

 

Núcleo de Tempos Livres e Lazer 
 

 Mercado Agrobio  
Decorre entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Associação Portuguesa de Agricultura 
Biológica um Mercado às quartas-feiras entre as 15h00 e as 20h00 designado como o 
Mercado Agrobio do Areeiro, na Alameda D. Afonso Henriques. Todas as semanas é 
disponibilizado aos fregueses a produção biológica, entre uma variedade de produtos 
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biológicos, encontram-se frutas, legumes e outros produtos criados e tratados sem a 
adição de pesticidas e químicos.  

 
 Jardim de Encantar do Areeiro 2022 

Realização de mais um “Jardim de Encantar do Areeiro” nos meses de verão no Jardim 
Fernando Pessa. O Jardim de Encantar contou com mais duas sessões nos dias, 4 de 
junho e 2 de julho, evento que tem vindo a realizar-se no primeiro sábado de cada mês 
entre os meses de maio até setembro, excetuando o mês de agosto. Este é um evento 
de participação gratuita, totalmente dedicado às crianças e suas famílias, sendo um 
evento de enorme sucesso. 
 

 Junta de Freguesia do Areeiro e o Dia da Independência das Filipinas  
Concretização do evento do Dia da Independência das Filipinas nos dias 10 e 12 de junho 
no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques, parceria entre a Junta de Freguesia do 
Areeiro e a Associação Filipino Portuguesa. 

 
 Arraial Popular do Areeiro 2022 

Concretização do evento Arraial Popular do Areeiro 2022 no dia 18 de junho no Bairro 
dos Actores, com a famosa sardinhada, caldo verde, bifanas e baile popular.  

 
 Passeio Social Cultural e Gastronómico – Viana do Castelo, Braga e Guimarães 

Concretização de um passeio de dois dias às cidades de Viana do Castelo, Braga e 
Guimarães, nos dias 25 e 26 de junho. 

 
 Feira Medieval da Alameda 2022 

Concretização da Feira Medieval da Alameda 2022 nos dias 15, 16 e 17 de julho, no 
Jardim da Alameda D. Afonso Henriques. 

 

Núcleo de Recursos Humanos 
 
Os Recursos Humanos têm como principal função desenvolver um ambiente que encoraje a 
identificação, a responsabilidade e o empenho dos funcionários, para que estes atinjam níveis 
mais elevados de desempenho. A nossa preocupação é apoiar os funcionários a encontrarem 
meios de aumentar a produtividade e reforçarem as competências da Freguesia. Neste sentido 
foram realizadas, neste período, algumas ações em áreas distintas como: 
 

 Planeamento de Recursos Humanos: Abertura de procedimento concursal comum para 
preenchimento de 3 postos de trabalho no Núcleo de Cultura e Educação, em regime de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, na carreira e categoria de 
assistente técnico do mapa de pessoal da Junta de Freguesia de Areeiro, aberto pelo 
Aviso (extrato) n.º 13689/2022, publicado no DR, 2.ª série, n.º 131, de 8 de julho de 2022. 
No passado dia 14 de setembro foi realizado o 1ª método de Seleção – Prova de 
Conhecimentos. 

 Procedeu-se a uma mobilidade interna Intercarreiras de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior no Núcleo 
da Secretaria Geral, com efeitos a partir do dia 1 de agosto de 2022. 
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 Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho: 
Asseguramos o cumprimento das normas estabelecidas no âmbito da melhoria das 
condições de trabalho e da prevenção de riscos profissionais. Promovemos a execução 
de medidas tendentes à 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. 

 

Saúde 
 
A promoção da saúde representa um ativo determinante na intervenção local, neste sentido 
levámos a cabo as seguintes iniciativas: 
Divulgámos as ações da Fundação Portuguesa de Cardiologia, com Sede na nossa Freguesia, 
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, tais como: Sessões de Educação para a saúde, Ações de divulgação e Ações 
de rastreio pela Freguesia. 
Promovemos o Programa de Rastreio do Cancro da Mama da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
que se realizou na nossa Freguesia de 1 de agosto até 27 de setembro. Este rastreio teve como 
objetivo sensibilizar a população para esta doença e para a importância da prevenção e do 
diagnóstico. Este é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres, sendo a 2ª causa de morte 
por cancro na mulher.  
 
CONSULTAS MÉDICAS 

    Junho Julho Agosto TOTAL 

Especialidades           

Med. Dentária   112 177 96 385 

Dermatologia   13 27 0 40 

Clínica Médica   54 77 26 157 

Otorrino   20 17 10 47 

Ginecologia   3 5 0 8 
TOTAL    202 303 132 637 

 
TRATAMENTOS 

    Junho Julho Agosto TOTAL 

Enfermagem   61 77 57 195 

Fisioterapia   21 17 11 49 

Osteopatia   1 3 6 10 

TOTAL   83 97 74 254 
 

 
Lisboa, 21 de setembro de 2022 

       O Presidente da J. F. Areeiro, 
Fernando Braamcamp 


