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Secretaria geral 
 

 Assegurar os procedimentos administrativos adequados à organização e 

funcionamento da Junta de Freguesia de Areeiro. 

 

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

 

 Gestão de todo o expediente geral da Junta de Freguesia, pelos diversos 

departamentos, acompanhamento e controle de execução do mesmo. 

 

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

o Atestados e Declarações:  

Atestados / Declarações: 480 

 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  

Total: 102 

 

Institucional 
 

 Tramitação do processo de constituição, após parecer da comissão de heráldica 

da Associação dos Arqueólogos Portugueses do brasão, do selo e da bandeira 

da freguesia.   

12 de junho 

               Reunião com a Diretora Francisca Bulhosa 

 Reunião com os técnicos da DMMT – Onde foi apresentado um estudo do 

prolongamento da ciclovia da Praça de Londres nesta proposta a ciclovia dava 

continuidade junto a zona dos prédios mantendo-se o estacionamento. Alertei 

para atenção do número de lugares de estacionamento nesta zona 

 Estive presente em representação da Freguesia do Areeiro no desfile das 

marchas populares na Av. Da Liberdade. 

19 de junho 

               Reunião com o presidente da Associação Promotora do Ensino dos Cegos 

 Reuni com o presidente da associação promotora do ensino dos cegos Sr. Vítor 

Graça para integrar e promover uma participação mais ativa na sociedade. Com 

esta parceria pretende-se incentivar o ensino de Braille, o uso da informática 
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como ferramenta de inclusão e a organização de Workshops bem com a criação 

da campanha de sensibilização da população afim de reduzir os obstáculos na 

via publica. 

17 de julho 

             Reunião Emel  

 Reuni com a técnica Engª Sofia Cabral sobre o estacionamento gratuito para a 

promoção do comercio local bem como a criação de bolsas para o 

estacionamento de motociclos. 

 Quanto ao primeiro ficou decidido sondar os comerciantes quanto à forma e 

duração da atribuição de títulos de estacionamento gratuito nos parques 

subterrâneos. 

 Quanto às bolsas para motociclos ficamos de apresentar uma proposta dos 

locais que entendemos por conveniente. 

27 de agosto 

             Guarda noturno 

 Considerando a necessidade de uma melhor segurança nesta freguesia, 

contactamos o guarda noturno com a licença respetiva desta zona com o intuito 

de reativar com maior assiduidade o trabalho deste elemento de segurança. Este 

mostrou-se disponível tendo indicado a forma como a população deveria 

proceder. 

29 de agosto 

             Reunião associação Novo Futuro 

 Tendo conhecimento das necessidades de produtos alimentares, reuni com o 

coordenador afim de estabelecer uma ajuda continua a esta associação, 

contactei os estabelecimentos que aceitaram disponibilizar os bens de primeira 

necessidade para esta associação 

  05 de setembro 

           Dia Municipal do Bombeiro 

 A convite do Senhor Presidente da CML e em representação da Junta de 

Freguesia do Areeiro estive presente na comemoração do dia municipal do 

bombeiro onde forma homenageados os bombeiros que combateram o incendio 

ocorrido no chiado a 25 de agosto de 1988 
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 12 de setembro 

          127ª Aniversário da Polícia Municipal de Lisboa 

 A convite do Senhor Presidente da CML e em representação da Junta de 

Freguesia do Areeiro estive presente na cerimónia solene comemorativa do 127º 

aniversário da Polícia Municipal de Lisboa. 

  

Comunicação e Imagem 
 

- Revista do Areeiro – Elaboração, divulgação e distribuição da 10ª Revista do Areeiro 

“Areeiro Primeiro”, em todas as caixas de correio da Freguesia durante o mês de julho 

e em todos os eventos organizados.  

- Site - Manutenção e atualização diária do site da Junta de Freguesia do Areeiro, com 

introdução de novos conteúdos, serviços, notícias e eventos. 

 - Facebook e Instagram - Manutenção e atualização diária da página de Facebook da 

“Junta de Freguesia do Areeiro” que teve um aumento substancial nas visualizações e 

no número de seguidores, ultrapassando já os 8.200 gostos; e gestão da conta de 

Instagram que conta com perto de 400 ativos seguidores. 

- Cartazes e Flyers de Divulgação - elaboração e design de cartazes e flyers de 

divulgação de várias iniciativas organizadas pela Junta de Freguesia do Areeiro, como 

passeios, palestras e caminhadas; as edições de Verão do Jardim de Encantar; a 

abertura das inscrições para as aulas de pintura, cerâmica e hidroginástica; Cinema ao 

Ar Livre; Espaço Jovem; Regresso às Aulas; horários das atividades do Centro 

Intergeracional do Areeiro e dos postos clínicos; entre outros. 

- Reportagem fotográfica dos programas de férias júnior, jovem e sénior que 

decorreram durante os meses de julho, agosto e setembro. 

 

Clipping / Notícias: 

 

- 7 de julho: Jardim de Encantar  

Publicações: Nit – New in Town, Happy Kids, Pumpkin, Destak (edição impressa), 

Estrelas e Ouriços e Crescer Contigo.  
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- 26 de julho: Dia dos Avós  

Publicações: Sapo Lifestyle e Time Out Lisboa 

Reportagem televisiva: CMTV 

- 28 de julho: Caminhada  

Publicações: Nit – New in Town.  

- 4 de agosto: Jardim de Encantar 

Publicações: Revista Activa 

- 28 de agosto: Inauguração segundo abrigo de gatos 

Publicações: Miau Magazine, Correio da Manhã (edição impressa), Nit – New in Town 

e O Corvo – sítio de Lisboa.  

- 1 de setembro: Jardim de Encantar  

Publicações: Time Out Lisboa, Pumpkin e Nit – New in Town. 

- 8 de setembro: 1º sessão de Cinema ao Ar Livre  

Publicações: Time Out Lisboa, Magg, Nit – New in Town e sites culturais – Electrico28 

e Lillys Lifestyle. 

Departamento de Intervenção Urbana e 
Património 
 

Secção Mobiliário Urbano  
 

 Reparação de dois baloiços vandalizados, desaparecimento de peças de fixação, 

do parque infantil da Alameda D. Afonso Henriques. 

 Reparação do carrocel num dos parques infantis da Praça João do Rio. 

 Colocação de uma baia (4 m) de proteção no passeio lateral ao estacionamento 

de motas na Rua Lucinda do Carmo. 

 Substituição de 6 bancos na Rua Sarmento Beires, antigo o 5º Bairro Fiscal, por 

bancos requalificados. 

 Substituição de 16 bancos por novos na Alameda D. Afonso Henriques. 

 Substituição de 12 bancos na Praça Afrânio Peixoto, por bancos requalificados.  

 Colocação de 4 bancos no recreio do 1º ciclo na EB 1 S. João de Deus. 

 Afagamento e envernizamento de duas salas de apoio aos Professores na EB1 – 

S. João de Deus. 
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 Reparações, na Escola EB 1 – S. João de Deus:  

Fechaduras; puxadores; lâmpadas substituição; lâmpadas do quadro de sala de 

aula; porta com dificuldade em abrir; painéis de parede cortiça soltos; suportes de 

quadro solto; estores avariados; armário sem fechadura; porta sem trinco; placas 

de autoclismo embutidas na parede em falta; suportes de papel higiénico; tampas 

de sanita; bebedouro do recreio; portão pequeno do recreio em ferro avariado; 

portão de acesso ao estacionamento 

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 
 

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

de passeios, grande área requalificada na Av. Carlos Pinhão.  

 Refixação de pilaretes danificados e colocação novos, dois amovíveis c/ cadeado 

no aceso ao Jardim Fernando Pessa, devido a utilização abusiva do espaço para 

estacionamento.  

 Substituição de lancis danificados. 

 Recolocação e substituição de postes de sinalização vertical danificados e 

substituição de sinais em vários locais da Freguesia  

 Reparação do canal de recolha de águas fluviais no logradouro da Praça Pasteur, 

com criação de uma estrutura em ferro para assentamento das grelhas e 

colocação de grelhas novas em falta. 

 Requalificação da escada de acesso a Av. Marconi / Rua Cidade de Bucareste: 

substituição de pedras dos degraus e espelhos dos mesmo em lios; reparação e 

alteração do corrimão; reparação do muro contiguo à escada e construção de 

novo muro na parte lateral inferior devido a risco de rotura do existente; 

gradeamento novo na parte lateral superior (R. Cidade Bucareste); limpeza geral 

da pedra da escada, assim como da parede lateral (Graffitis). 

 Demolição completa e construção de uma nova escada entre a Av. Madrid e Av. 

Padre Manuel da Nóbrega (lateral à Escola Luís de Camões): colocação de lancis 

novos; reparação e pintura do corrimão e da parede lateral. 

 Requalificação das escadas existente no logradouro da Av. Madrid, de acesso às 

traseiras dos prédios da Praça Afrânio Peixoto com saída para a Av. Padre Manuel 

da Nóbrega, nivelamento da calçada, reparação e pintura dos muros e colocação 

de um corrimão, inexistente.  
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Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  
 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  

- De 04 / 06 a 09 / 06 / 2018 – Rua Sarmento Beires, Rua Américo Durão, Bairro 

Portugal Novo, Av. Roma, toda a zona envolvente ao posto da H.U. do Arco do Cego. 

- De 11 / 06 a 16 / 06 / 2018 – Rua Barão de Sabrosa, Av. Paris.  

- De 18 / 06 a 23 / 06 / 2018 – Rua Barão de Sabrosa, Rua Actor Isidoro, Alameda D. 

Afonso Henriques, Bairro dos Actores. 

- De 25 / 06 a 30 / 04 / 2018 – Av. João XXI, Av. Padre Manuel da Nóbrega, Bairro 

Portugal Novo, Rua Américo Durão.   

- De 02 / 07 a 07 / 07 / 2018 – Av. Padre Manuel da Nóbrega, Av. Madrid, Av. Guerra 

Junqueiro, Bairro Social do Arco do Cego. 

- De 09 / 07 a 14 / 07 / 2018 – Av. Eng.º Arantes e Oliveira, Rua Sarmento Beires, 

Bairro Social do Arco do Cego (cont.).  

- De 16 / 07 a 21 / 07 / 2018 – Bairro dos Actores, Rua Cristóvão Falcão, morro junto 

PSP- Olaias. 

- De 23 / 07 a 28 / 07 / 2018 – Rua Barão de Sabrosa, pequeno logradouro junto 

Assembleia Municipal. 

- De 30 / 07 a 04 / 08 / 2018 – Praça de Londres, Rua Vítor Hugo, Rua Agostinho 

Lourenço, Av. Roma, Av. Madrid, Rua Aquiles Machado, Quinta da Holandesa. 

- De 06 / 08 a 11 / 08 / 2018 – Bairro Portugal Novo, Rua Américo Durão, Av. Sacadura 

Cabral.  

- De 13/ 08 a 18 / 08 / 2018 – Rua Agostinho Lourenço, Av. Paris, Bairro Portugal Novo. 

- De 20 / 08 a 25 / 08 / 2018 – Auto Parque Paris 

- De 27 / 08 a 01 / 09 / 2018 – Bairro dos Actores, Av. Almirante Gago Coutinho, 

Zona da Escola Filipa de Lencastre, zona envolvente a Igreja na Praça de Londres, 

Alameda D. Afonso Henriques (lado do IST) Av. Manuel da Maia, Rua D. Filipa de 

Vilhena, Rua Alves Redol, e Av. João Crisóstomo.  

 

o Lavagens de arruamentos: 

  

 - De 30 / 07 a 04 / 08 / 2018 – Praça Francisco Sá Carneiro, Av. Padre Manuel da 

Nóbrega, Jardim Fernando Pessa, Praça João do Rio   

    - De 06 / 08 a 11/ 08 / 2018 – Av. Padre Manuel da Nóbrega, Av. Madrid, Rua Vítor 

Hugo, Rua Agostinho Lourenço, Av. S. João de Deus. 

    - De 13/ 08 a 18 / 08 / 2018 – Av. Paris, Av. Sacadura Cabral. 

    - De 27 / 08 a 01 / 09 / 2018 – Bairro dos Actores 

     



 

10 
 

 

o Vinagre de Álcool (em substituição do herbicida): 

  

 - De 04 / 06 a 09 / 06 / 2018 – Rua Sarmento Beires, Av. Roma, Av. Padre Manuel 

da Nóbrega, morro da GNR. 

 - De 11 / 06 a 16 / 06 / 2018 – Av. Padre Manuel da Nóbrega, Rua Vitor Hugo, Av. 

Afonso Costa, Alameda D. Afonso Henriques. 

- De 23 / 07 a 28 / 07 / 2018 – Av. Almirante Reis, Bairro dos Actores, Rua Barão de 

Sabrosa. 

    - De 30 / 07 a 04 / 08 / 2018 – Alameda D. Afonso Henriques, Av. Almirante Reis, 

Rua Manuel Gouveia. 

 

o Outros trabalhos realizados: 

 

 Desmatação do canteiro interno no recreio do Jardim de Infância; lavagem e 

desobstrução de todos os canais existentes no Jardim Infância e 1º Ciclo. 

 Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e motorizada (motocão / 

dejetos caninos) e mecanizada (varredoura elétrica). 

 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo). 

 Limpeza dos semiduros/sarjetas em toda a Freguesia.  

 Remoção de objetos e outros resíduos abandonados na via pública pelos 

fregueses. 

 Limpeza e manutenção diária dos lagos (Praça Joao do Rio e Jardim Afrânio 

Peixoto). 

 Apoio a outros serviços / departamentos e entidades externas quando solicitados 

(eventos): Open Night; Tricot; CML (Santos Populares/Avenida); Arraial Santos 

Populares na Alameda (JFA); Jardim de Encantar; festa do PCP na Alameda; 

Dia dos Avós; Caminhada no Parque do Vale da Montanha, iniciativa comunitário 

no Bairro Portugal Novo. 

 
 

Secção Manutenção de Espaços Verdes  
 
 

 Manutenção dos espaços verdes da freguesia, incluindo o corte de relvados, 
sacha e monda de canteiros, realização de caldeiras para arbustos e poda de 
arbustos. 

 Recolha periódica de lixos domésticos dos espaços verdes. 

 Substituição de torneira do contador da Av. Guerra Junqueiro 



 

11 
 

 Substituição de 3 contadores por parte da EPAL:  Autopaqrue Madrid, Av. Afonso 
Costa e Alameda Dom Afonso Henriques junto ao nº63 

 Plantação de Tulbaghia violacea no Jardim do Arco Cego 

 Poda de 2 Prunus cerasifera na Praça João do Rio, por aconselhamento técnico 
da CML, devido ao desequilíbrio da copa das árvores 

 Poda de 2 árvores com o intuito de afastar os ramos do edifício na Rua Edison 
junto ao nº 4 e 10 

 Plantação de 1 Prunus cerasifera numa caldeira no Jardim Fernando Pessa 

 Plantação de herbáceas no Jardim Fernando Pessa 

 Plantação 1 Cercis siliquastrum na Rua Sarmento Beires 

 Plantação de 2 Prunus cerasifera no Parque Infantil da Rua Bernardo Santareno 

 Plantação de 1 Quercus robur na Rua João Villaret 

 Plantação de Lavandula angustifolia na rotunda da Av. Engenheiro Arantes de 
Oliveira 

 Levantamento de copa das árvores junto ao nº25, 29 e 31 da Av. São João de 
Deus 

 Tratamento fitossanitário dos Liriodendron tulipífera da Praça João do Rio através 
de Microinjeção ou Endoterapia vegetal para combate dos afídeos 

 Colocação de terra no parque canino 

 Substituição de material de rega danificado 

 Reparação de diversas roturas do sistema de rega 

 Rega de árvores em caldeira  

Departamento de Licenciamento  
 

junho / agosto 2018 

Mera Com. (MC) 130 

Com. Prévia (CP) 3 

 133 
  

Sem Efeito 3 

CP Indeferidas 1 

CP Deferidas 2 

Inválidos 0 

  

Taxados 129 

Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento 
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Departamento de Ação Social  
 
 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 

Entre os meses de junho e agosto de 2018 realizámos 145 atendimentos em gabinete 

e 38 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. 

 

 Programa Ferro de Soldar 

Ao abrigo do Programa Ferro de Soldar, realizámos 10 intervenções de pequenas 

reparações em habitações entre os meses de junho e agosto. 

 

 Programa de Apoio Alimentar 

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

agosto, assegurámos o apoio alimentar a 206 fregueses, o correspondente a 76 

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

 

 Programa Olá Bom Dia 

Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 702 chamadas telefónicas para 

residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de junho e julho 2018. 

 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entre junho e agosto de 2018 os utentes beneficiários do Programa Abem da 

Freguesia do Areeiro, puderam adquirir sem custos 594 embalagens de 

medicamentos prescritos, representando esta uma poupança total para os utentes 

no valor de 1.885,92€. 

 

 Comissão de Protecção de Crianças e Jovens Lisboa Centro (CPCJ-Lisboa 

Centro) 

Em junho estivemos presentes na última reunião mensal da Comissão Alargada da 

CPCJ-Lisboa Centro antes do período de férias, no sentido de articular estratégias 

de intervenção nas áreas da promoção dos direitos e prevenção das situações de 

perigo. 

Entre junho e agosto de 2018 recebemos três pedidos de intervenção e 

acompanhamento ao abrigo do Art.º 4º alínea k) da lei 147/99, por parte da CPCJ – 

Lisboa Centro e procedemos à sinalização de uma criança por negligencia.  
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 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 

Demos continuidade ao apoio, enquanto estrutura de proximidade, da distribuição 

semanal de produtos alimentares do PO APMC da Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa.  

 

 Iniciativa Bebé Areeiro 

Dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, marcámos o arranque da Iniciativa Bebé 

Areeiro com a entrega do primeiro cabaz de produtos. Cada cabaz é composto por 

compressas, álcool, soro fisiológico, creme para a muda da fralda, fraldas 

descartáveis, toalhitas, tesoura de ponta redondas, uma chucha, uma fralda de pano, 

um babete, um boneco e um porta-documentos. 

Até à data, a iniciativa já abrangeu 24 recém-nascidos. 

 

 Dia dos Avós 

No dia 26 de julho, data em que se assinala o dia dos avós, realizámos um evento 

comemorativo no jardim Fernando Pessa, onde ao longo de todo o dia avós e netos 

da freguesia foram brindados com massagens, sessões de maquilhagem, rastreios 

de saúde, jogos tradicionais, aulas de zumba, sessões de relaxamento e bem estar, 

bolos caseiros produzidos pelos séniores do Lar de São João de Deus e do Centro 

de Dia do Alto do Pina e um concerto musical com sons de Cabo Verde. Este evento 

culminou com um desfile de moda solidária protagonizado por avós e netos da 

freguesia, resultado dos vestidos, túnicas e calções produzidos pelos residentes que 

aderiram à campanha lançada em parceria com o Projeto D’Avó Whit Love, que 

consistiu em transformar fronhas de almofada doadas por empresas têxteis 

portuguesas em vestuário de criança, para enviar para Cabo Verde. O desfile foi 

ainda apresentado pelo músico Carlos Alberto Vidal, o famoso “Avô Cantigas”. 

Este evento resultou de uma parceria com Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a 

Polícia de Segurança Pública, o Centro Social e Paroquial de São João de Deus, a 

Farmácia Algarve e o Projeto D’Avó With Love. 

 

 Encaminhamento de excedentes alimentares para instituições de cariz social 

Com vista a canalizar os excedentes alimentares de alguns espaços comerciais da 

Freguesia para as respostas sociais existentes na mesma, ativámos uma rede de 

voluntários locais para a recolha de bens alimentares na Pastelaria A Padaria 

Portuguesa e no Supermercado Intermarché e o respetivo encaminhamento dos 

produtos para as casas de acolhimento da Associação Novofuturo e AMI – Porta 

Amiga das Olaias. Ao longo do mês de agosto, uma dezena de voluntários deu vida 



 

14 
 

a esta iniciativa, pretendendo-se que a mesma se mantenha e se desenvolva, quer 

pelo aumento da rede de voluntários, quer pela adesão de novos parceiros. 

 
 

Educação 
 

 Areeiro em Férias no Verão Júnior e Jovem 

Desenvolvimento e acompanhamento dos turnos A e B do Programa Areeiro em 

Férias no Verão, durante o mês de julho, para crianças dos 6 aos 12 anos e 

jovens dos 13 aos 17. Foram mais de 350 crianças e jovens inscritos, a usufruir 

de forma gratuita de momentos de praia, piscina, brincadeira livre, visitas lúdicas 

e culturais e dias de piscina, bem como de refeições, águas, protector solar e 

equipamento identificativo. 

No final do Programa foram aplicados questionários de avaliação da satisfação, 

cujos dados foram posteriormente recolhidos e tratados e os resultados 

apresentados nos gráficos abaixo. 

 

    JUNIOR:

 

                 Tabela 2 – Resultados dos questionários de avaliação da satisfação – Programa Areeiro em Férias Júnior  
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JOVEM: 

 

                 Tabela 3 - Resultados dos questionários de avaliação da satisfação – Programa Areeiro em     Férias Jovem 

 

 

 Areeiro em Férias no Verão 3 aos 5 anos 

Desenvolvimento e acompanhamento do Programa Areeiro em Férias dos 3 aos 

5 anos, um programa de férias em regime de ATL para crianças em idade pré-

escolar, como resposta à escassa e onerosa oferta existente na freguesia e na 

cidade. Este Programa acompanhou durante todo o mês de agosto, dezenas de 

crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, proporcionando às mesmas actividades 

concebidas a pensar no seu desenvolvimento e bem-estar tais como ateliers de 

culinária e expressão plástica, dança, cinema, gincanas, brincadeira livre, entre 

outros momentos de lazer e convívio. 

Este Programa, por motivos logísticos, realiza-se em parceria com o Colégio 

Casa Menino de Deus. 

 

 ATL de agosto 

Desenvolvimento e acompanhamento do Programa Areeiro em Férias em 

agosto, um programa desenvolvido em regime ATL de Verão como resposta 

complementar à ocupação dos tempos livres de crianças dos 6 aos 12 anos, 

cujos pais se encontrem a trabalhar. O programa decorreu nas instalações do 

Centro Intergeracional do Areeiro, com manhãs divididas entre idas à praia e à 
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Piscina Oceânica de Oeiras e tardes de actividades lúdicas indoor e visitas a 

espaços culturais. 

 

 Acompanhamento psicoterapêutico nas escolas 

Com o encerramento do ano letivo 2017/2018 e com o consequente interregno 

no trabalho de acompanhamento psicoterapêutico dos alunos, por solicitação 

dos directores das Escolas entendeu-se por adequado prolongar a presença da 

psicóloga afecta às mesmas até ao final do mês de julho, para preparação dos 

trabalhos e acompanhamentos a retomar no próximo ano lectivo. 

 

 Limpeza e manutenção do espaço escolar 

Durante a interrupção lectiva de verão das escolas procedeu-se com 

habitualmente a todas as reparações e manutenções necessárias, assim como 

à limpeza anual do espaço escolar, para que as crianças pudessem regressar 

em setembro a uma escola segura e com todas as condições necessárias ao 

seu desenvolvimento. 

 

 Reforço do pessoal não docente 

Reforço do número de auxiliares para apoio a meninos com necessidades 

educativas especiais, supervisão de recreios e limpeza do espaço escolar. 

 

 Oferta de Kits de Material Escolar 

Entrega de Kits de Material Escolar à EB 1 São João de Deus com o objectivo 

de permitir que todos os alunos do 1º ciclo da freguesia do Areeiro tenham 

acesso gratuito a material escolar para o regresso às aulas, de forma a minimizar 

o encargo das famílias, mas também a estimular e motivar os mais jovens no 

seu percurso escolar. O kit incluiu material escolar essencial, como lápis, 

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

 

 Universidade Sénior do Areeiro 

Preparação e organização dos conteúdos programáticos para o próximo ano 

lectivo da Universidade Sénior do Areeiro. Divulgação e recepção de inscrições 

para o ano lectivo 2018/2019, tendo mais uma vez a procura excedido as 

expectativas, reforçando a convicção de que tanto a oferta curricular, como o 

corpo docente da nossa Universidade Sénior estão entre os melhores da cidade. 
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 Aulas de Cerâmica 

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

Cultura e Juventude do Alto do Pina. 

 

 Aulas de Pintura 

Preparação e início das aulas gratuitas de pintura cerâmica no espaço da Casa 

da Cultura e Juventude do Alto do Pina. 

 

Cultura e Dinamização do Espaço Público 
 

 Arraial do Areeiro 

Organização e realização de mais uma edição do Arraial Popular do Areeiro que 

voltou a encher a Alameda D. Afonso Henriques com música, marchas 

populares, sardinhada e muita animação. 

Este ano o Arraial do Areeiro realizou-se no dia 22 de Junho e contou com a 

actuação da Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, um desfile da 

marcha do Alto do Pina e da marcha infantil dos Alto Pininhas e um grande 

concerto do Grupo Diapasão que fechou a noite com milhares de pessoas a 

cantarem em uníssono. 

 

 Jardim de Encantar do Areeiro 

A magia do Jardim de Encantar voltou ao Jardim Fernando Pessa para deleite 

das centenas de crianças e seus familiares que por lá passaram. Este evento 

decorreu no primeiro sábado de cada mês, de Junho a Setembro, inteiramente 

pensado nas famílias da freguesia, proporcionou tardes inesquecíveis de 

convívio e divertimento com programas distintos que variaram entre 

espectáculos de circo, teatro, fantoches, música, bubble futebol para crianças e 

adultos, insufláveis, workshops, pinturas faciais, modelagem de balões, oferta 

de pipocas e algodão doce, entre muitas outras atracções. As famílias visitantes 

puderam ainda usufruir de espaços lounge para conviver ou simplesmente 

relaxar e tirar uma foto em família no nosso PhotoBooth assinalando o dia de 

uma forma especial. 
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 Festa Comunitária do Bairro Portugal Novo 

No dia 15 de Agosto, a comunidade Cabo Verdiana dos bairros das Olaias e 

Portugal Novo, com o apoio da Junta de Freguesia do Areeiro, organizou uma 

festa aberta à comunidade com o objectivo de promover o espírito de partilha e 

de participação cívica. A Festa em honra de Nossa Senhora da Graça, padroeira 

da Cidade da Praia em Cabo Verde, pelo décimo ano consecutivo contou com 

muita animação musical, danças tradicionais, gastronomia típica, convívio e boa 

disposição. 

 

 Noites de Cinema ao Ar Livre no Areeiro 

Organização e divulgação de duas noites de Cinema ao Ar Livre no Areeiro, de 

forma a proporcionar aos residentes da Freguesia sessões de cinema em família 

nas noites amenas de Verão. As sessões têm lugar nos dias 8 de Setembro e 

13 de Outubro e os filmes escolhidos foram dois sucessos de bilheteira: “A 

Mulher Maravilha” e “A Ressaca II”. 

A primeira edição foi um sucesso contando com dezenas de famílias e 

participantes dos 8 aos 80 que puderam disfrutar de uma sessão de cinema, 

num dos jardins mais bonitos da cidade enquanto desfrutavam das tradicionais 

pipocas. 

 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 

 Festa de final de ano  

Dia 21 de Junho realizou-se no Auditório da Igreja São João de Deus a festa de 

final de ano do Centro Intergeracional do Areeiro. 

A iniciativa incluiu a actuação do coro da nossa freguesia, um espectáculo de 

Expressão Dramática e uma exibição da Ginástica de Manutenção Sénior dos 

alunos do Centro Intergeracional do Areeiro. 

 Actividades desportivas 

Organização, divulgação e abertura de inscrições para as actividades 

desportivas do ano lectivo 2018/2019. 

Manutenção das várias turmas das modalidades de ginástica sénior, ginástica 

localizada, yoga, pilates, zumba e hip-hop kids. 
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Abertura de turmas para as novas modalidades de ballet kids, ballet fit e power 

fit. 

 

 Actividades culturais 

Organização, divulgação e abertura de inscrições para as actividades de Coro 

do Areeiro e Expressão Dramática do ano lectivo 2018/2019. 

 

 Outras actividades 

Introdução da modalidade de ginástica de recuperação pós-parto, com o 

objectivo de promover a saúde das mulheres atendendo às mudanças físicas, 

emocionais e psicológicas que acontecem neste período e facilitar o 

desenvolvimento das competências necessárias para o cuidado ao recém-

nascido, proporcionando também que desfrutem da troca de experiências e 

contacto com outras recém-mães. 

Esta actividade é desenvolvida com programas de exercícios especialmente 

concebidos para o período pós-parto de forma a assegurar uma recuperação 

segura e adequada às suas necessidades. 

 

 Grupos ABC 

Preparação e divulgação de mais um Grupo ABC – “Aprender, Brincar, Crescer”, 

esta actividade gratuita destina-se a bebés e crianças até aos 4 anos que não 

frequentem creche ou jardim-de-infância e tem por objectivo responder às 

necessidades e interesses das crianças e dos seus cuidadores que as 

acompanham, através do brincar e das actividades educativas e lúdicas que 

surgem em cada sessão. 

 

 Espaço Jovem 

Organização, divulgação e abertura de inscrições para o Espaço Jovem, do 

Areeiro, onde os jovens do 5º ao 9º ano de escolaridade podem usufruir de 

actividades de ocupação de tempos livres e apoio ao estudo, fora do período de 

aulas. 

Depois do sucesso do primeiro ano de funcionamento no ano lectivo de 

2017/2018 com horário apenas da parte da tarde, no ano lectivo de 2018/2019 

este horário foi alargado ao período da manhã de forma a dar resposta também 

aos alunos que só têm aulas da parte da tarde. O Espaço Jovem funciona agora 
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das 8h às 13h e das 15h às 20h e faculta transporte para a EB 2/3 Luís de 

Camões de forma a facilitar o acesso aos alunos de todas as escolas da 

Freguesia. 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Areeiro 
 

Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 15* 

Gabinete de Serviço Social 59 

Total 74 

  

Atividade | Valência Nº de 

Participantes 

Capacitação de Adultos  26 # 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 23 

Atividades Seniores  

(Centro de Convívio |Ginástica Sénior | Acompanhamento 

Individual) 

28 

Centro de Inclusão Digital 0 

Atividades Educativas para crianças e jovens 44 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 10 

Capacitação e Integração de Voluntários 10 

Aulas de Teatro 9 

Aconselhamento Parental 15 

Explicações 18 

Clube das Raparigas 4 

Grupo de Jovens 8 

Estagiários 3 

Evento Comunitário - «Festa de Nossa Senhora das Graças» 450 

Total 648 

Tabela 4 – Atividades no Centro de Desenvolvimento Comunitário 

*  Nos gabinetes de psicologia e Serviço Social é apresentado o nº de processos em acompanhamento. 

# A área da capacitação de adultos integra as aulas de português língua não materna, os processos na 

área do Emprego (Roteiro Emprega) e a sinalização/avaliação de utentes para formação do IEFP. 
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» Tratando-se de um evento comunitário que envolveu cerca de 450 pessoas o valor apresentado é 

aproximado, não sendo possível apresentar o número exato de participantes. 

 

Outras Iniciativas:  

 

 Participação no Workshop “Live 2 Work”  

 

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do Centro de Educação, 

Formação e Certificação (CEFC) e coordenadora o Projeto “Live 2 Work” 

convidou a Junta de Freguesia do Areeiro a participar no Workshop de 

disseminação do projecto e seus materiais, que decorreu em Lisboa, no passado 

dia 8 de Junho, das 9h às 17h30, nas instalações da UCP-FCH. O projecto 

envolve um total de 8 parceiros, incluindo a SCML, o Instituto Padre António 

Vieira (IPAV) e a Universidade Católica Portuguesa - Faculdade de Ciências 

Humanas (UCP-FCH). Como parceiros transnacionais este projecto envolve um 

total de 3 países diferentes: Dinamarca, República Checa e França. O presente 

projecto incide na problemática do desemprego sobretudo dos adultos pouco 

escolarizados e em situação de particular exclusão,  

 

 Capacitação de Adultos  

 

Em parceria com Centro de Formação da SCML decorreram 4 sessões de 

avaliação, diagnóstico e entrevista de vários utentes para a integração em RVCC 

relativamente ao Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências 

(RVCC) Escolares para equivalência ao 6º ou 9º. 

 

 Actividades de Ocupação de Tempos Livres nas Férias do Verão 

 

Durante o período das férias escolares de Verão, o Centro de Desenvolvimento 

Comunitário promoveu a ocupação de tempo livre para as crianças e jovens que 

frequentam o CDC de 25 de Junho a 14 de Setembro. As actividades previstas 

contemplaram passeios culturais, gincanas, caças ao tesouro, jogos de 

tabuleiro, idas à piscina, actividades livres, actividades na área da Informática, 

entre outras. 

 

 Participação na Reunião do grupo de trabalho + Comunidade 
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Numa lógica de trabalho de parceria com a comunidade o CDC participou 

mensalmente nas reuniões comunitárias realizadas pelo grupo de parceiros a 

intervir no Bairro Portugal Novo. 

 

 Participação no painel "Direito da Criança ao Lazer, à Cultura e às Artes – 

Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

A Junta de Freguesia do Areeiro foi convidada pelo Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa a integrar o Painel "Direito da Criança ao Lazer, à 

Cultura e às Artes" no âmbito do Seminário Diversidade, Educação e Cidadania 

intitulado "O Tempo da Criança" para partilhar a experiência do modelo de 

educação não formal que é implementado no Centro de Desenvolvimento 

Comunitário dos bairros das Olaias e Portugal Novo. 

 

 Participação nas Reuniões na REDE EFE (Educação, Formação e 

Empregabilidade) 

 

No âmbito do trabalho desenvolvido na REDE EFE (Educação, Formação e 

Empregabilidade), a Junta de Freguesia do Areeiro através do CDC participou 

nas reuniões mensais. 

 

 Parceria Bip-Zip - CapacitArte 

Parceria com o Clube Intercultural Europeu para apresentação do Projecto Bip-

Zip CapacitArte que foi aprovado para receber o financiamento para o território 

Bip 4 – Portugal Novo. 

 

Este projecto tem como objectivo promover e facilitar o desenvolvimento 

interpessoal e profissional de pessoas desempregadas, desocupadas ou com 

desejo/necessidade de reconversão profissional, aumentando a motivação, a 

auto-estima, o autoconceito e a atitude empática, capacitando para uma procura 

de emprego eficaz e integração no mercado de trabalho, através de acções de 

capacitação completas e sustentadas. A metodologia de capacitação irá 

promover também a participação cidadã e o conhecimento de temáticas ligadas 

à cidadania e direitos humanos, favorecendo o empoderamento e inclusão da 

comunidade. 
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Jurídico 
 

 Prestação de consultadoria jurídica transversal em assuntos jurídicos nos quais 
a Freguesia seja parte envolvida ou interessada. 

 
 Elaboração de instrução de processos de contra-ordenação. 

 
 Elaboração de normas jurídicas em documentos para procedimentos 

contratuais. 
 

 Realização de formação interna sobre a plataforma Vortal. 
 

 Presença numa formação da Ordem dos Advogados sobre o novo Regime Geral 
de Protecção de Dados. 

 

Desporto e Associativismo 
 

 Rotary Club Lisboa Norte 

Presença na cerimónia de transmissão de tarefas do Rotary Club Lisboa Norte, 

em representação da JFA. 

 

 Clube de Rugby do Técnico 

Presença no Almoço do Conselho Geral, onde se debateram entre outros 

assuntos, outras formas de parceria com a JFA. 

Limpeza de taludes junto às bancadas do campo pela JFA. 

Divulgação das actividades do clube nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Escolinhas de Futebol da JFA 

Reunião de preparação da nova época desportiva. 

Abertura das inscrições nas Escolinhas de Futebol da JFA. 

Reunião com os pais dos inscritos para a apresentação da nova época 

desportiva. 

 

 Grupo Desportivo Dramático Ramiro José 

Reunião de trabalho com o Presidente do Clube para aprofundar as parcerias 

existentes. 

Colocação de tarja nas instalações desportivas do clube. 

Adesão ao Programa +55 da CML em parceria com o GDDRJ, na modalidade 

de ginástica sénior. 
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Abertura de inscrições para ginástica sénior. 

 

 Clube Desportivo do Alto do Pina 

Reuniões de trabalho para aprofundar a parceria existente com a JFA. 

Reuniões com o clube, a CML e os pais de ex-atletas do Clube  Estrelas de 

S.João de Brito, atinentes à criação de uma secção autónoma de natação no 

CDAP. 

Reuniões com a CML e o CDAP para a criação de Clubes Alfacinhas e adesão 

ao Programa Mov In. 

Divulgação das suas actividades nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Clube APEE EB1 São João de Deus 

Reunião com a responsáveis do clube que está integrado no Agrupamento de 

Escolas D. Filipa de Lencastre, funciona no âmbito da Associação de Pais da 

Escola Básica S. João de Deus (APEESJD) e tem a sua atividade dedicada ao 

desporto, na modalidade de futsal – proposta de parceria. 

Divulgação das suas actividades nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Clube de Futsal Filipa de Lencastre 

Divulgação das actividades do clube nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Filipa de Lencastre Voleibol 

Reuniões de trabalho para o aprofundamento da parceria com a JFA, 

nomeadamente na colocação do logótipo da JFA nos equipamentos desportivos 

e a primazia de atletas residentes no Areeiro nas inscrições, reforçando a oferta 

aos fregueses nesta modalidade. 

Divulgação das suas actividades nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Dô Clube de Aikidô 

Reunião com o responsável do clube, atinente à constituição de parceria com a 

JFA e que exerce a sua actividade nas instalações do Grupo Desportivo do 

Instituto Nacional de Estatística. 
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 Hidroginástica  

Abertura de inscrições para as aulas de hidroginástica gratuitas para fregueses 

a realizar-se na piscina do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, ano 

lectivo 2018/2019. 

 

 Natação 

Reuniões na CML concernentes à disponibilização de aulas de natação para 

iniciados aos fregueses do Areeiro, na piscina do Complexo Desportivo 

Municipal do Casal Vistoso. 

 

 2ª, 3ª Caminhada do Areeiro e Caminhada Nocturna do Areeiro 

Estas iniciativas pretendem promover hábitos de vida mais saudável junto da 

população, como também um espaço ideal para a prática de exercício físico. 

Estas iniciativas promoveram também outras vertentes como a participação 

solidária, ao terem associadas campanhas de recolha de alimentos para 

pessoas e animais, bem como a divulgação dos espaços verdes da Freguesia e 

a promoção da sua utilização pelos fregueses. 

 Semana do Desporto do Areeiro 

Reuniões preparatórias alusivas ao evento “Semana do Desporto do Areeiro”, 

que visa promover a prática desportiva, em parceria com os agrupamentos 

escolares, clubes e associações desportivas da Freguesia. 
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 Olisípiadas 

Balanço final das Olisipíadas: a JFA ficou em terceiro lugar na classificação final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Participações fase local - momentos  
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Tabela 6 – Número de inscrições por modalidade 

Ambiente e Bem-estar Animal 
 

 Corpo de Voluntários para os Animais da JFA 

No sentido de manter o contacto permanente, foram convocadas reuniões com 

as voluntárias das colónias de gatos de rua existentes na freguesia envolvidas 

neste programa.  Foram atribuídos coletes identificativos, discutiu-se a 

localização de novas instalações de abrigos na área geográfica do Areeiro e 

debateram-se iniciativas futuras.  

 

 Abrigos para as colónias CED de gatos de rua  

Foi inaugurado um segundo abrigo para gatos de rua, prosseguindo-se o plano 

de instalação de abrigos nas colónias CED de gatos de rua da Freguesia, onde 

seja possível e se justifique, de forma a cobrir o máximo de colónias CED no 

Areeiro. 

 

 Feira Sustentável  

Parceria com o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, para a 

concretização da Feira Sustentável – venda solidária - inserida no âmbito do 

projeto Erasmus+ Visions of European Cities, que visa o Desenvolvimento 

Sustentável face às vagas migratórias e turísticas.  A Junta de Freguesia do 

Areeiro esteve presente na iniciativa onde divulgou a acção do Corpo de 

Voluntários para os Animais da JFA e o Programa CED para colónias de gatos 

de rua. 

 

 Reunião com o Instituto Médico-Veterinário 

Reunião de trabalho com o Gerente do Instituto Médico-Veterinário para a 

elaboração de um acordo de cooperação deste com a JFA, atribuindo a primeira 

consulta gratuita aos residentes na Freguesia.  

 

 Reunião com a Sociedade Protectora dos Animais 

Reunião de trabalho com a Directora Executiva da SPA no sentido de se 

estudarem iniciativas conjuntas, parcerias e acordos de cooperação. 
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 Reuniões preparatórias do evento “Dia do Cão” 

No sentido de demonstrar as múltiplas valências dos canídeos na vida 

quotidiana, foram efectuadas reuniões de trabalho de preparação e 

desenvolvimento do evento e desenvolvidos contactos com várias entidades 

para se envolverem no projecto. 

 

 Banco alimentar para os animais 

Foram efectuados contactos com marcas de rações e cadeias de distribuição, 

com o intuito de sensibilizar estas entidades a contribuírem para o Banco 

Alimentar para os animais da JFA, de forma a canalizar as doações para os 

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

Voluntários para os Animais da JFA e para os animais de companhia de pessoas 

com carências económicas, referenciadas pelo Núcleo de Acção Social da JFA. 

Foram também distribuídos a estes últimos as doações de particulares, da JFA 

e os frutos das campanhas solidárias de recolha de alimentos, inseridas nas 

caminhadas promovidas pela JFA. 

 

 Campanha contra o abandono de animais 

No sentido de chamar a atenção dos fregueses para a questão do abandono de 

animais nas férias de Verão, foi realizada uma campanha de sensibilização para 

o efeito, nos canais comunicacionais da JFA. 

 

 Campanha de recolha de alimentos para animais 

Foram realizadas várias recolhas de alimentos para animais, inseridas nos 

eventos “Caminhadas do Areeiro”, cujas doações foram canalizadas para o 

Banco Alimentar para os Animais da JFA. 

 

 Campanhas de adopção de animais abandonados 

Foram realizadas campanhas de adopção de animais abandonados no Areeiro, 

recorrendo aos canais comunicacionais da JFA e outras entidades. 

 

 Tratamentos veterinários 

A JFA contribuiu, em parceria com o Instituto Médico-Veterinário e a Sociedade 

Protectora dos Animais, para os tratamentos médico-veterinários de animais de 

companhia de fregueses com carências económicas, referenciados pelo Núcleo 

de Acção Social da JFA, bem como de animais abandonados recolhidos pelo 
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Corpo de Voluntários para os Animais da JFA e gatos de rua de colónias CED 

do Areeiro. 

 

Tempos Livres e Lazer 
 

 Passeio a Vila Nogueira de Azeitão e Quinta da Bacalhôa 

No sentido de proporcionar aos fregueses do Areeiro uma experiência de tempos 

livres, lazer e convívio diferente daquele que as suas rotinas habituais e recursos 

económicos possibilitam, organizou-se um passeio a Vila Nogueira de Azeitão e 

ao Museu/Sede da Quinta da Bacalhôa, no qual participaram 125 residentes na 

Freguesia. 

 

 Feira Medieval 

Início dos preparativos atinentes à realização da Feira Medieval, que decorrerá 

na Alameda D. Afonso Henriques, nos dias 19 a 21 de Outubro. 

 

Departamento de Recursos Humanos 
 

Os Recursos Humanos têm como principal função desenvolver um ambiente que 

encoraje a identificação, a responsabilidade e o empenho dos funcionários, para que 

estes atinjam níveis mais elevados de desempenho. A nossa preocupação é apoiar os 

funcionários a encontrarem meios de aumentar a produtividade e reforçarem as 

competências da Freguesia. Neste sentido foram realizadas, durante o mês de junho, 

julho e agosto, algumas ações, em áreas distintas como: 

Recrutamento e Seleção – Durante este período, todos os procedimentos concursais 

do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração 

Pública (PREVPAP) iniciados pela autarquia foram concluídos, cinco (5) dos quais via 

preenchimento do posto de trabalho e um (1) cessado por ausência de candidaturas, 

visto as duas situações visadas terem sido regularizada por procedimento concursal 

comum. A aplicação do PREVPAP permitiu a resolução da situação de nove (9) 

trabalhadores. 

Planeamento de Recursos Humanos: Foram consolidadas as mobilidades de dois 

trabalhadores na carreira de Técnico Superior.  

Formação: Foram realizadas várias ações de formação de acordo com as 

necessidades formativas identificadas para o ano de 2018, nomeadamente em Gestão 
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de Projetos (um trabalhador), Saúde e Socorrismo (dois trabalhadores), Regulamento 

Geral de Proteção de Dados na Contratação Pública (um trabalhador) e Lei de Trabalho 

em Funções Públicas (um trabalhador), garantindo a atualização de conhecimentos e 

melhoria das competências dos trabalhadores da Freguesia. 

 

Gabinete de Inserção Profissional  
 
O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) é um serviço que presta apoio a 

desempregados para a definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho, em estreita cooperação com o centro de emprego 

de Picoas. 

Estes dados reportam de 1 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018 

 Foram realizadas 20 sessões coletivas gerais sobre Mercado de Emprego e 

Formação Profissional, onde compareceram 296 utentes, destes: 

o 56 utentes foram encaminhados para o Centro Qualifica da SCML com o 

objetivo de aumentarem as suas qualificações ao nível da escolaridade. 

o 129 utentes foram encaminhados para os diversos Centros de Formação 

da cidade de Lisboa com o objetivo de frequentarem ações de formação 

modelares, tendo em vista potenciar a sua empregabilidade  

o 111 utentes foram encaminhados para as diversas ofertas de emprego 

existentes. 

 Foram realizados 24 atendimentos individuais: 

o Atendimento inicial: 8 utentes 

o Atendimento de rotina: 16 utentes 

 

 Tipologias do atendimento: 

o Elaborar / reformular o Curriculum Vitae – 6 utentes 

o Encaminhamento para oferta formativa – 7 utentes 

o Esclarecimento sobre medidas de apoio á contratação e 

empreendedorismo – 5 utentes 

o Apresentação de ofertas de emprego – 8 utentes 

 

 Recebemos 29 ofertas de emprego que inserimos na plataforma “O que posso 

oferecer” 

 Neste trimestre ouve 10006 acessos à plataforma “O Que Posso Oferecer”, o 

que vem confirmar a trajetória ascendente da utilização desta ferramenta. 
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 Recebemos 3 planos de formação profissional de entidades formadoras privadas 

com formação profissional gratuita para desempregados 

 Foram efetuados 3 atendimentos de entidades empregadoras 

 Apresentação da Oferta de Emprego da empresa “Intermarché” no Arco do Cego 

onde compareceram 164 utentes, tendo sido selecionados 12 utentes. 

 Preparação da nova Edição do programa AreeiroEmpreende 

 Melhoramentos da plataforma “O Que Posso Oferecer” com aumento das 

funcionalidades da mesma. 

 

Departamento da 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 parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, realizámos mais 

uma sessão formativa de esclarecimento intitulada “Alimentação no dia-a-dia e em 

ocasiões festivas”, que contou com uma elevada participação por parte dos nossos 

Fregueses. Estas sessões pretendem sensibilizar a população em geral para a Diabetes 

e reforçar a informação sobre a doença aos Diabéticos; 

 

Em julho o posto médico passou a ter uma consulta de Diabetes realizada por uma 

médica cedida pela Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal. Esta consulta é 

exclusiva para residentes na Freguesia e realiza-se na primeira segunda feira de cada 

mês. O principal objetivo, é proporcionar aos nossos Fregueses Diabéticos uma 

consulta da especialidade na Freguesia evitando a sua deslocação para APDP e outras 

entidades; 

 

No dia dos Avós a nossa Enfermeira realizou rastreios gratuitos de Tensão Arterial, 

Glicémia e índice de massa corporal, no sentido de alertar os Fregueses para as 

situações de risco e a importância da prevenção. Os rastreios tiveram uma grande 

adesão por parte dos nossos Fregueses. 
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Medicinas Alternativas 
 

 

 

 

Junho 

 

Julho 

 

Agosto 

 

TOTAL 

 

Osteopatia 

 

7 

 

5 

 

0 

 

12 

 

Medicina Chinesa 

 

4 

 

2 

 

0 

 

6 

 

TOTAL 

 

11 

 

7 

 

0 
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              Tabela 7 - Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Alternativa                        

Medicinas Convencionais 
 

   
Junho Julho 

 

Agosto TOTAL 

Especialidades 
   

 
 

Med. Dentária 
 

135 164 15 314 

Ortopedia 
 

5 9 0 14 

Dermatologia 
 

20 13 0 33 

Clínica Médica 
 

12 15 7 34 

Clínica Médica> 65 anos  14 24 8 46 

Otorrino 
 

12 30 8 50 

Oftalmologia 
 

29 26 0 55 

Ginecologia 
 

8 4 5 17 

Psicologia Clínica 
 

10 8 1 19 

Nutricionista 
 

4 4 0 8 

Urologia 
 

4 3 3 10 

Diabetes   1 0 1 

TOTAL CONSULTAS 
 

253 301 

       

       47 601 

      

TOTAL ENFERMAGEM  179 133 

 

96 408 
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FISIOTERAPIA 
 

4 5 0 9 

       

TOTAL  
 

436 439 143 1018 

Tabela 8 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional 

 *O Posto médico esteve encerrado no período entre o dia 6 e 31 de agosto. 
 
                                           
 

 

 

Lisboa, 18 de setembro de 2018 
     O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


