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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: 51 

Declarações: 63 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  

Total: 37 

 

 Apoio a 134 fregueses ao preenchimento da declaração de IRS no período de 2 

de abril a 1 junho (sede e delegação). 

 

Institucional 
 
Atendimento à população 

Foram atendidas 22 pessoas onde foram abordados assuntos referentes à Freguesia 

do Areeiro. 

 

28/03/2018 

Reunião Refood 

Estive reunido com Presidente da REFOOD Sr. Hunter onde foi abordado a questão do 

polo para o Areeiro dado que o espaço REFOOD da Penha de França foi fechado. 

06/04/2018 

Reunião Engª Portalegre CML – colocou-se a questão do estacionamento de cargas e 

descargas na Av. Guerra Junqueiro. Foi efetuada uma visita à freguesia para verificar 

sinalização vertical. 

11/04/2018 
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Reunião na CML – Contrato de Delegação de Competências (CDC’s) 

Esteve presente na reunião da CML com Senhor Presidente da Camara e vereadores 

bem como os presidentes das 24 juntas de freguesia 

Acerto de contas dos CDC’s já concluídos bem como foram abordados e propostas 

novas 7 áreas CDC’s: 

 

1ª Programa 100% seguro (Passeios seguros, largos confortáveis) 

2º Escola 100% segura (prioridade a envolvência das escolas – espaços públicos 

(alargamento) 

3º Em conjunto com a SCML – Casa Aberta  

Pequenas obras em casas dos idosos (rampas/corrimões)  

Objetivo 600 casas por ano (Lisboa) 

4º Requalificação de equipamentos desportivos (piscinas/ringues/pavilhões) 

5º Higiene urbana nas zonas turísticas 

6º Passagem para a junta a gestão de transito condicionado (à semelhança do bairro 

alto) 

7º projetos especiais (creche) 

Foi falado também a questão das arvores abate, e da licença de ruido passar para 

competência das juntas.  

12/04/2018 

Reunião na CML com o Vereador João Saraiva  

Por solicitação do vereador das finanças estive presente acompanhado do Tesoureiro 

da Junta de Freguesia para prestar esclarecimentos sobre os CDC’s já concluídos 

19/04/2018 

Reunião Licença de Ruídos CML – Assunto de transferência do LER para as Juntas 

Esteve presente Eng.º Francisco do departamento de licenciamento da JFA, Sr. Ameet, 

por parte da CML – Eng.º Rui Simão, Sr. José Canedo, Sr. Carlos Lopes. 

Reuni com os técnicos emissores destas licenças afim de ser esclarecido das diversas 

dúvidas, em virtude nesta fase as Juntas de Freguesia começarem a emitir as licenças 

de ruido. Ficou definido que a emissão de licenças de ruido nesta Freguesia nos dois 
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anos transatos foram em número diminuto de valor reduzido pelo que não justifica a 

Junta criar um departamento para o efeito bem como adquirir o equipamento necessário. 

20/04/2018 

Reunião Arquiteto João Castro /Susana Figueiredo para discussão do de recuperação  

Parque infantil da alameda. 

23/04/2018 

Reunião com as Freguesias da zona CENTRO Paços do Concelho  

Estive presente na reunião com o Sr. Presidente da Camara Municipal Fernando Medina 

para apresentação dos novos CDC’s 

Novos CDC’s: 

Bairro 100% Seguro - requalificação das seguintes áreas de Espaço Público: 

 

- Reperfilamento de várias ruas, destacando-se a Avenida de Roma e o Bairro 

dos Actores. 

 

Escola 100% Segura: 

 

- Pequenas obras de manutenção das escolas da Freguesia/gastos de gestão 

corrente. 

Espaços Verdes/Energia:  

- Introdução da rega inteligente (iniciando na Alameda Dom Afonso Henriques). 

- Projeto de aproveitamento das águas pluviais. 

Direitos Sociais: 

 

- Antigo Arquivo Municipal do Arco do Cego: nova creche. 

 

Projetos Especiais: 

 

- Requalificação da parte superior da Fonte Luminosa. 

- “Portugal Novo”. 
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10/05/2018 

Reunião CDC’s com a Dra. Margarida Castro Martins e o Dr. Miguel Soares  

Foi esclarecida as dúvidas em relação aos novos CDC’s no caso concreto do Areeiro 

Escola 100% segura – Passeios/escadas EB camões (despesas de água e luz) 

Higiene urbana -  Massa salarial – monos  

Universidade sénior Modernização – equipamentos 

Projetos – Parte superior da fonte luminosa / creche  

 

15/05/2018 

Reunião Dr. Jorge Oliveira – EMEL 

Foi falado sobre o estacionamento do Bairro do Arco Cego e quais seriam as ruas do 

mesmo que passariam a zona vermelha. Sugestões (Brito Aranha – Rua Brás Pacheco 

(nascente) Arnaldo Gomes (sul) Xavier cordeiro 

Solicitado posto gira para a praça Afrânio Peixoto. 

A JFA Ficou de sugerir uma relação dos lugares de estacionamentos para as motas 

solicitamos também uma estação GIRA junto à estação de comboios do Areeiro 

16/05/2018 

Reunião águas pluviais  

Reuni com o Sr. Tiago Silva da empresa Premier Tech em que me foi dada a conhecer 

a empresa e apresentação de um orçamento para eventual fornecimento de depósitos 

para aproveitamento de águas pluviais. 

17/05/2018 

Reunião Intermarche 

Foi apresentado pela Gerência do supermercado Intermarche o novo espaço comercial 

localizado na Rua Filipa de Vilhena. 

Desta reunião ficou combinado que o GIP iria dar a conhecer novas oportunidades de 

postos de trabalho. 

25/05/2018 

Reunião Sr. Victor Graça 

Foi apresentada a associação promotora do Ensino dos Cegos, solicitada a informação 

de quantas pessoas cegas existem na freguesia, de acordo com os últimos censos.  
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Necessário identificar o número exato ajudar na sua integração. 

Proposto: 

Um pequeno texto referente a esta realidade com uma página A4 em braille 

Colocação de dois Roll up quer na sede quer na delegação para alertar das dificuldades 

desta população  

Colocação de um computador com aplicação audiobooks – leitura através do 

computador. (NVDA) 

Aulas de Braille na universidade Sénior. 

 

Comunicação e Imagem 
 

- Revista do Areeiro – Elaboração, divulgação e distribuição da 9ª Revista do Areeiro 

“Areeiro Primeiro”, em todas as caixas de correio da Freguesia.  

- 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 

“Junta de Freguesia do Areeiro” que tem mais de 7.600 gostos e um crescente número 

de visualizações; e gestão da conta de Instagram que conta com perto de 300 

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 

a 1ª edição da Caminhada, a abertura de inscrições para os programas de Verão 

“Areeiro em Férias” Júnior, Jovem e Sénior; 1ª edição do Jardim de Encantar; Arraial 

Popular do Areeiro; Festa de Final de Ano do Centro Intergeracional do Areeiro; Festa 

das Coletividades; Passeio à Mealhada; Dia do Abraço; Dia da Mulher; Bebé Areeiro; 

Espaço Jovem; Novas consultas, rastreios e workshops de saúde; palestras; entre 

outros.   

- Design da iniciativa Bebé Areeiro – planeamento da iniciativa, criação de logo e de 

design para sacos e porta-documentos; 

- Divulgação das Olisipíadas – elaboração de notícias e reportagens fotográficas da 

participação do Areeiro na 4ª edição das Olisipíadas; 

- Elaboração e divulgação de vídeo para assinalar o mês da Prevenção dos Maus Tratos 

na Infância (abril); 
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Clipping / Notícias: 

 

- 14 de abril: Workshop de Parentalidade Positiva  

Publicações: Magg, site cultural Pumpkin, blogs Peças de Família, Marcas Avant-Garde 

e Cem por Cento Estudo.  

- 18 de abril: Abertura da Fonte Monumental ao Público  

Publicações: Nit – New in Town e Time Out Lisboa 

- 18, 19 e 20 de maio: Festa das Coletividades 

Publicações: Sapo Lifestyle, Nit – New in Town, Time Out Lisboa, Shopping Spirit e 

Espalha Factos.  

- 22 de maio: Dia do Abraço 

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

- 27 de maio: 1ª edição da Caminhada do Areeiro 

Publicações: Time Out Lisboa 

- 2 de junho: 1ª edição do Jardim de Encantar  

Publicações: Time Out Lisboa, Canela e Hortelã, Pumpkin, New in Town. 

- 4 de junho: entrevista ao Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro  

Publicação: Jornal Destak 

Departamento de Intervenção Urbana e 
Património 
 

Secção Mobiliário Urbano  
 

 Reparação de um dos baloiços do parque infantil da Alameda D. Afonso 

Henriques  

 Substituição de alguns painéis de rede do polidesportivo da Praça Bernardo 

Santareno; uns estragados outros vandalizados e outros roubados. 

 Pequenas intervenções em edifícios da Junta de Freguesia: na Sede e no Centro 

Desenvolvimento Comunitário e no Centro de Dia do Alto do Pina. 

 Substituição dos bancos existentes na Av. Roma por bancos restaurados, 

mesmo modelo; foram instalados mais quatro bancos em relação aos existentes. 



 

9 
 

 Substituição do fecho da porta interior do DogPark (partido) 

 Reparação da porta exterior do DogPark.  

 Substituição dos bancos existentes na placa central da Praça de Londres por 

bancos restaurados, outro modelo, forma instalados mais dois bancos em relação 

aos existentes. 

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 
 

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

de passeios, nivelamento de algumas zonas com cavidades (que originam quedas), 

reafixação e substituição de pilaretes danificados assim como de lancis. 

    

 Recolocação e substituição de postes de sinais de trânsito danificados em vários 

locais da freguesia. 

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  
 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  

- De 19 / 03 a 24 / 03 / 2018 – Terrenos adjacentes a Av. Afonso Costa  

- De 26 / 03 a 31 / 03 / 2018 – Rua Jorge Castilho, Rua Veríssimo Sarmento.  

- De 02 / 04 a 07 / 04 / 2018 – Rua Actor Isidoro, Rua Barão de Sabrosa, todos os 

arruamentos da área de limpeza do Arco do Cego, 

- De 09 / 04 a 14 / 04 / 2018 – Bairro dos Atores, Rua Sarmento Beires, Bairro Portugal 

Novo  

- De 16 / 04 a 21 / 04 / 2018 – Alameda D. Afonso Henriques, Av. Roma, Logradouro 

Av. Madrid, canteiros da Praça Francisco Sá Carneiro, Av. Afonso Costa, Rua 

Sarmento Beires, Av. Guerra Junqueiro. 

- De 23 / 04 a 28 / 04 / 2018 – Rua Sarmento Beires, Rua Joao da Silva, Rua Robalo 

Gouveia, Rua Manuel dos Santos, terreno junto a escola Padre Manuel da Nóbrega, 

Rua Barão de Sabrosa, Alameda D. Afonso Henriques.  

- De 30 / 04 a 05 / 05 / 2018 – Praça Joao do Rio, Bairro dos Atores, Rua Barão de 

Sabrosa 

- De 07 / 05 a 12 / 05 / 2018 – Av. Madrid, Av. Almirante Gago Coutinho, Az. Fonte do 

Louro, Av. Afonso Costa, terreno junto escadas Av. Marconi, Av. Manuel da Maia, Rua 

Brito Aranha, Alameda D. Afonso Henriques. 

- De 14 / 05 a 19 / 05 / 2018 – Rua Professora margarida Vieira Martins, Av. Guerra 

Junqueiro, Alameda D. Afonso Henriques, área do Posto de Limpeza do Arco do Cego  

- De 21 / 05 a 26 / 05 / 2018 – Bairro Portugal Novo, Serviços Sociais da CML, Az. 

Fonte Louro, Rua Sarmento Beires.  



 

10 
 

- De 28 / 05 a 02 / 06 / 2018 – Rua Américo Durão, Av. Eng.º Arantes e Oliveira, Rua 

Robalo Gouveia, Rua Manuel dos Santos, Bairro Portugal Novo, Rua Joao da Silva, 

Logradouro PT. 

 

o Vinagre de Álcool (em substituição do herbicida): 

 

 

- De 19 / 03 a 24 / 03 / 2018 – Av. Madrid, Av. Padre Manuel da Nóbrega, Av. Joao 

XXI, Av. Paris, Av. Almirante Reis, Rua Barão de Sabrosa, Av. Afonso Costa. 

- De 16 / 04 a 21 / 04 / 2018 – Toda a área de limpeza do Arco do Cego. 

- De 30 / 04 a 05 / 05 / 2018 – Rua Jorge Castilho. 

- De 07 / 05 a 12 / 05 / 2018 – Bairro dos Atores, Rua Barão de Sabrosa. 

- De 28 / 05 a 02 / 06 / 2018 – Praça Francisco Sá Carneiro, Av. Eng.º Arantes e 

Oliveira. 

 

o Outros trabalhos realizados: 

 

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

dejetos caninos) e mecanizada (varredoura elétrica). 

 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo). 

 Limpeza em toda a Freguesia dos semiduros/sarjetas. 

 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 quando solicitados; eventos como as 

“Noites de Luar” na Alameda e a “Caminhada Solidaria” no Parque Urbano do Vale 

da Montanha. 

 Apoio a eventos externos; Procissão de Ramos (Domingo), limpeza dos 

arruamentos do percurso da mesma; apoio a Feira das Celticidades (ACCL) na 

Alameda; Apoio a comemorações dos povos Russos na Alameda. 

 
 
 

Secção Manutenção de Espaços Verdes  
 
 Manutenção dos espaços verdes da freguesia, incluindo o corte de relvados, sacha 

e monda de canteiros, realização de caldeiras para arbustos e poda de arbustos, bem 

como manutenção. 
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 Neste período foram efetuadas podas, levantamentos de copas e abates nos 

seguintes locais: 

Avenida Sacadura Cabral 

Praça Pasteur 

Avenida de Madrid 

Rua Sarmento Beires 

Praça de Londres  

Páteo da escola do 2º Ciclo do Agrupamento Filipa de Lencastre  

     Alameda Dom Afonso Henriques 

 Foi efetuado Tratamento fitossanitário dos Pinheiros através de Microinjeção ou 

Endoterapia vegetal realizado nos Pinheiros da Alameda Dom Afonso Henriques, 

Avenida Afonso Costa e Logradouro da Rua Cervantes ou Autoparque Madrid como 

ação preventiva ao aparecimento de Processionária nestes exemplares. 

 

 Foram reparadas roturas e substituído material de rega danificado, incluindo 

programadores de rega 

 

Departamento de Licenciamento  
 

 

Tabela 1 – Ações do Dpt. De Licenciamento 

 

abril / maio 2018 

Mera Com. (MC) 126 

Com. Prévia (CP) 0 
 

126 
  

Sem Efeito 0 

CP Indeferidas 0 

CP Deferidas 0 

Inválidos 0 
  

Taxados 125 
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Departamento de Ação Social  
 
 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 

Entre abril e maio de 2018 realizámos 136 atendimentos em gabinete e 21 visitas 

domiciliárias de acompanhamento e avaliação. 

 

 Programa Ferro de Soldar 

Ao abrigo do Programa Ferro de Soldar, realizámos 14 intervenções de pequenas 

reparações em habitações entre os meses de abril e maio. 

 

 Programa de Apoio Alimentar 

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

assegurámos o apoio alimentar a 198 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 1417 chamadas telefónicas para 

residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de março e maio 2018. 

 

 

 

 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entre abril e maio de 2018 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia 

do Areeiro, puderam adquirir sem custos 562 embalagens de medicamentos 

prescritos, representando esta uma poupança total para os utentes no valor de 

1779,35€. 

 

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

Centro) 

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. 

Entre abril e maio de 2018 recebemos dois 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 e uma fratria por exposição 

a comportamentos que possam comprometer o seu bem-estar e desenvolvimento.  

 

 Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza de Lisboa 
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Estivemos presentes em mais um encontro, onde foram apresentados os resultados 

dos três momentos de discussão - Conhecimento, Governança e Roteiro -  que cada 

grupo de trabalho teve oportunidade de debater isoladamente, com vista à definição 

de uma Estratégia Local Integrada de Combate à Pobreza na Cidade de Lisboa. 

 

 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.  

 

 Grupo de Parceiros Arroios e Areeiro 

Participámos na reunião bimestral do Grupo de Parceiros de Arroios e Areeiro 

realizada no Centro de Dia do Alto do Pina, onde, mais uma vez foram debatidas 

estratégias de intervenção e articulação entre as entidades parceiras, em situações de 

grande vulnerabilidade social sinalizadas nas áreas geográficas das freguesias de 

Areeiro e Arroios.  

 

 Workshop sobre Parentalidade Positiva – Pais + Filhos = Felicidade 

A Parentalidade Positiva por definição adotada na Recomendação 16 do Conselho da 

Europa, Lisboa 2016, consiste num “comportamento parental baseado no melhor 

interesse da criança e que assegura a satisfação das principais necessidades das 

crianças e a sua capacitação, sem violência, proporcionando-lhe o reconhecimento e 

a orientação necessários, o que implica a fixação de limites ao seu comportamento, 

para possibilitar o seu pleno desenvolvimento”. Sob este pressuposto e no âmbito da 

Campanha 2018 do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, organizámos um 

workshop sobre a temática da Parentalidade positiva e consciente, ministrado pela 

Dra. Manuela Silveira, educadora parental, contando com a presença de 22 

participantes. 

 

 A Prevenção dos Maus Tratos na Infância – Sessão de Esclarecimento 

Em abril, organizámos conjuntamente com o Centro de Dia do Alto do Pina da Santa 

Casa da Misericórdia de Lisboa, uma sessão de esclarecimento, aberta à comunidade, 

sobre os Direitos das Crianças e o Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e 

Jovens. A sessão contou como oradores a Dra. Sofia Silveira, Presidente da CPCJ-

Lisboa Centro, o Agente Oliveira, elemento da PSP Escola Segura e a Dra. Fernanda 

Vital da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

 

 Vídeo sobre Os Direitos das Crianças 
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Com o intuito de ir ao encontro dos mais novos e ouvir as suas opiniões sobre os 

direitos das crianças, fomos à Escolinha da Igreja recolher um conjunto de opiniões e 

testemunhos no âmbito dessa temática, resultando as mesmas num vídeo, 

posteriormente divulgado nas nossas redes sociais. Este vídeo abriu ainda a Sessão 

de Esclarecimento no âmbito da Prevenção dos Maus Tratos na Infância realizado no 

espaço do Centro de Dia do Alto do Pina. 

 

 Venda de Livros Solidária 

Aliando a temática do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância que se assinalou 

em abril ao dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor que se comemorou no dia 23, 

do mesmo mês, organizámos uma venda solidária de livros em segunda mão, produto 

de doações da comunidade à Junta de Freguesia. O produto desta iniciativa, reverteu 

a favor dos Lares de Infância e Juventude da Associação Novo Futuro, situados na 

Freguesia do Areeiro a quem foram entregues cento e sessenta e seis euros e oitenta 

e três cêntimos. No decurso da iniciativa foram ainda distribuídos marcadores de livro 

com os dez pressupostos dos Direitos das Crianças e pulseiras azuis (cor da 

Campanha) com o slogan adotado a nível nacional “Cuidar e Proteger faz-me Crescer”. 

 

 Calendário da Parentalidade 

Elaborámos um calendário para mês de abril, onde cada dia correspondeu a uma ação 

de Parentalidade Positiva concreta, lançando assim um desafio aos pais e educadores 

da Freguesia a adotar comportamentos conscientes e positivos nas relações diárias 

com os seus filhos e educandos. Este calendário foi divulgado no boletim trimestral da 

Freguesia e, em versão para download, nas nossas redes sociais, em linha com a 

temática adotada para a Campanha 2018 do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância. 

 

 Festa de encerramento do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 

Estivemos presentes na Festa de encerramento do Mês da Prevenção dos Maus 

Tratos na Infância no Jardim da Alameda D. Afonso Henriques, assistindo ao culminar 

da Campanha 2018 para a cidade de Lisboa com um laço azul humano, composto 

pelas centenas de crianças participantes. 

 

 Rastreios Cognitivos 

No dia 25 de maio, no âmbito da semana dos Rastreios Cognitivos promovida pela 

Academia da Memória da Fundação São João de Deus, realizamos um dia de rastreios 

cognitivos gratuitos no auditório da Junta de Freguesia do Areeiro, onde foi aplicada a 

prova “Mini Exame do Estado Mental” a 19 pessoas com idades compreendidas entre 
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os 61 e os 88 anos (em média 78 anos) e com uma média de escolaridade de 13 anos, 

dos quais 21,1% foram identificados como tendo défice cognitivo, o equivalente a 4 

pessoas. 

 

 Iniciativa Bebé Areeiro 

Demos continuidade à preparação para o arranque da iniciativa Bebé Areeiro, com a 

consolidação das parcerias e respetiva angariação de bens para a composição dos 

cabazes. De forma a marcar o início desta iniciativa, o primeiro cabaz foi entre dia 1 

de junho, Dia Mundial da Criança. 

 

 I Encontro Lisboa Protege 

No dia 20 de abril estivemos presentes no I Encontro Lisboa Protege promovido pela 

Comissão Organizadora da Campanha mês da Prevenção dos Maus Tratos na 

Infância 2018, no decorrer do qual tivemos oportunidade de contactar com vários 

profissionais e académicos ligados às questões da promoção dos direitos e à proteção 

das crianças e jovens em perigo, bem como de assistir a um painel diversificado de 

oradores. 

 

 Conselho Local de Ação Social de Lisboa (CLAS-Lx) 

Estivemos presentes no 31º Plenário do CLAS-Lx que teve lugar no dia 25 de maio no 

Fórum Lisboa, onde, entre outros assuntos, foi votada a adesão de novos membros, 

perfazendo, em Lisboa, um total de 497 parceiros. 

 

 Grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos da Rede Social de Lisboa 

Participámos de mais uma reunião do Grupo de Trabalho dos Comportamentos 

Aditivos da Rede Social de Lisboa, concretamente do Subgrupo da Prevenção, ao qual 

nos encontramos afetos, onde foram discutidos vários aspetos do funcionamento do 

grupo, bem como da operacionalização do Plano de Atividades definido para o ano de 

2018.   

 

Educação 
 
Escola Azul  

Parceria com o Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre no Projeto Escola Azul. 

Uma Escola Azul envolve ativamente a comunidade escolar na compreensão da 

influência do oceano em nós e da nossa influência no oceano, e articula as suas 

atividades e iniciativas com a comunidade local e com os diferentes atores do setor do 

mar. Este projecto é coordenado pela Direção-Geral de Política do Mar e tem a 
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coordenação científica e cooperação da Ciência Viva. Algumas das iniciativas 

desenvolvidas no âmbito deste projecto foram a limpeza e recolha de lixo das praias da 

Rainha e do Castelo por cerca de 60 alunos deste agrupamento de escolas da Freguesia 

do Areeiro, a participação destes alunos na Noite dos Jovens Investigadores onde 

puderam partilhar a experiência e o concurso de textos sobre a importância do mar.  

  

Vamos Limpar a Europa   

A Junta de Freguesia do Areeiro voltou a aderir ao projeto “Vamos Limpar a Europa”, 

inserido na semana europeia da Prevenção de Resíduos da Comissão Europeia, este 

ano em parceria com a Escola Eb 2/3 Luís de Camões. Durante uma manhã cerca de 

120 alunos do 5º ano desta Escola aceitaram o desafio de apanhar lixo na Freguesia, 

uma iniciativa que, mais do que limpar a Freguesia, teve por objetivo sensibilizar os mais 

jovens para as questões ambientais, em especial sobre os resíduos e intervenções de 

limpeza.  

  

Baile-Finalistas 9º ano – Escola EB 2,3 Luís de Camões  

Colaboração com a Escola EB 2,3 Luís de Camões para a realização do baile de 

finalistas dos alunos do 9º ano. O baile realizou-se no recinto da escola sede do 

agrupamento e contou com a presença de alunos, professores e funcionários da escola.  

  

Arraial de final de ano da Eb 1 São João de Deus   

Colaboração com a Escola EB 1 São João de Deus para a realização do arraial de 

final de ano que terá lugar no próximo dia 22 de junho.  

  

 

 

Distinção UNESCO  

A Comissão Nacional de Educação da UNESCO distinguiu os dois livros do 

Projecto Fabrica de Histórias, criados pelos alunos do 1º ciclo e do 6º ano do 

Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre. Um projeto em parceria entre este 

agrupamento de escolas, a Junta de Freguesia do Areeiro e a Editora Cabeçudos 

que mereceu o selo da UNESCO.  

  

Fábrica de Histórias   

Apresentação dos dois livros do projeto Fábrica de Histórias no auditório do 

Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre. Os alunos dos 3 e 4 anos do 1º ciclo 

e do 6º ano do 2º ciclo apresentaram os livros que, no âmbito do projeto Fábrica de 

Histórias, desenvolveram ao longo do ano letivo 2017/2018. Estes livros foram 



 

17 
 

criados pelos alunos, desde a história à ilustração, contando também com um dvd 

do processo criativo e encontram-se à venda na secretaria da escola.  

  

Areeiro em Férias no Verão Júnior  

Organização e planeamento do Programa Areeiro em Férias no Verão Júnior, que 

decorre durante o mês de julho, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de idade. Este é 

um programa inclusivo, desenhado e preparado para acolher crianças com 

necessidades especiais, incluindo-os no plano de atividades de idas diárias à praia e a 

participação em atividades lúdicas e culturais, promovendo e incentivando o convívio, 

os hábitos de vida saudáveis, a integração social e auxiliando paralelamente as famílias 

no que concerne à ocupação de tempos livres das suas crianças neste período de férias 

escolares. Durante este período procedeu-se à preparação, divulgação e receção das 

inscrições para este programa que conta com cerca de 270 vagas gratuitas.  

  

 

Areeiro em Férias no Verão Jovem   

  

Organização e planeamento do Programa Areeiro em Férias no Verão Jovem, que 

decorre durante a segunda quinzena de julho, dirigido a adolescentes dos 13 aos 17 

anos de idade. Este programa prossegue os objetivos do preconizador para o programa 

Areeiro em Férias no Verão Júnior, sendo este orientado pedagogicamente para as 

faixas etárias jovens e adaptado aos seus interesses. Durante este período procedeu-

se à preparação, divulgação e receção das inscrições para este programa que conta 

com cerca de 90 vagas gratuitas.  

  

 

Areeiro em Férias no Verão Infância   

Organização e planeamento e abertura de inscrições para o Programa Areeiro em 

Férias na Infância como forma de dar resposta à escassa oferta existente na freguesia, 

de forma a dar resposta às crianças da faixa etária dos 3 aos 5 anos de idade, no que 

respeita à ocupação dos seus tempos livres nas férias de Verão, bem como um suporte 

adicional às suas famílias. Este programa realiza-se em regime de ATL, em parceria 

com o Jardim de Infância A Casa do Menino Deus.  

  

Areeiro em Férias em agosto  

Organização, planeamento e abertura de inscrições para o Programa Areeiro em Férias 

em Agosto, um programa em regime de ATL, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de 

idade, de forma a dar resposta à crescente procura por parte das famílias no que 
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respeita à ocupação de tempos livres das suas crianças nos período de interrupções 

letivas, nomeadamente nas férias de Verão, tendo em consideração a reduzida oferta 

na área da ocupação de tempos livres para crianças, durante as interrupções escolares, 

a preços que possam ser suportados pelas famílias. Este programa funciona com 

inscrições semanais, de forma a que as famílias possam conciliar com os seus períodos 

de férias.  

  

Universidade Sénior - Palestra com o escritor, Mário Beja Santos   

Realização de uma palestra, dirigida aos alunos Universidade Sénior, mas aberta à 

população, com o objetivo de dar a conhecer o novo livro do escritor residente na 

Freguesia do Areeiro, Mário Beja Simões, “O Escafandrista nas Nuvens”.  

  

Universidade Sénior - Palestra com o historiador, Joel Miguel Moedas   

Realização de uma palestra, dirigida aos alunos da Universidade Sénior, mas aberta à 

população, com o objetivo de dar a conhecer o livro “O património palaciano dos séculos 

XVII”, do Historiador Joel Miguel Moedas.  

  

Visita de Estudo   

Durante o mês de maio realizou-se mais uma visita de estudo, orientado pelo escultor 

Jorge Melício, desta vez à exposição do pintor Ribeiro Farinha.  

  

Areeiro em Férias Sénior  

Organização e planeamento e abertura de inscrições para mais uma edição do 

programa Areeiro em Férias Sénior, que se realiza na primeira quinzena de setembro, 

dirigido à população maior de 55 anos. Este programa proporciona a cerca de 150 

residentes, duas inesquecíveis semanas na praia do Castelo, com acesso a todas as 

comodidades do local, tais como toldos e espreguiçadeiras, bem como a almoços diários 

no restaurante da praia e lanche.  

  

Universidade Sénior   

  

Organização, planeamento curricular e abertura de inscrições para o ano letivo 

2018/2019 da Universidade Sénior da Freguesia do Areeiro, que funciona no auditório 

do edifício da Junta de Freguesia do Areeiro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. 

Esta Universidade conta com cerca de 300 vagas e 26 disciplinas lecionadas.  

   

Cultura e Dinamização do Espaço Público 
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Dia Internacional do Abraço – Abraços Grátis  

 

Pelo 4º ano consecutivo, a Junta de freguesia do Areeiro associou-se à Free Hugs – 

Abraços Grátis para assinalar o Dia Internacional do Abraço. Esta iniciativa pretende 

promover o combate à exclusão e isolamento social e voltou a contar com a presença 

dos fundadores da Free Hugs Portugal, assim como dos seus colaboradores da Junta 

de Freguesia que durante este dia distribuíram abraços gratuitos e muitos sorrisos pelas 

ruas da Freguesia.  

  

XII Noites de Luar  

 

Organização, divulgação e realização da 12ª Edição das Noites de Luar com as 

apresentações das melhores Tunas da Academia Lisboeta, atraindo ao recinto do 

Jardim da Alameda D. Afonso Henriques, centenas de pessoas para, mais uma vez, 

assistir a este espetáculo que já é tradição na Freguesia do Areeiro.  

  

  

Jardim de Encantar do Areeiro  

 

Organização do evento “Jardim de Encantar do Areeiro”, um evento de participação 

gratuita, totalmente dedicado às crianças e suas famílias e com realização no primeiro 

sábado de cada mês, de junho a setembro, no Jardim Fernando Pessa. Este evento, 

cuja programação difere todos meses, disponibiliza não só espaços de brincadeira como 

insufláveis e trampolins dinamizados e orientados cada um deles por monitores, como 

também espetáculos de teatro e fantoches, contadores de histórias e animação circense 

do espaço. Todos os eventos contam ainda com oferta de pipocas e de algodão 

doce, workshops infantis gratuitos nas mais diversas áreas, pinturas faciais, modelagens 

de balões e espaços lounge e de lazer onde as crianças e as suas famílias podem 

conviver, realizar piqueniques ou simplesmente descansar. Este tem sido um evento de 

enorme sucesso, atraindo ao jardim Fernando Pessa centenas de famílias e que na sua 

última realização, especialmente dedicada ao Dia Mundial da Criança, teve uma 

afluência acima do estimado, onde, para além de todas as atrações programadas, 

estiveram também presentes os elementos da PSP – Escola Segura 

com atividades e atrações dedicadas aos mais pequenos.  

  

  

Areeiro Open Night  
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Organização, divulgação e realização de mais um Areeiro Open Night em parceria com 

a Associação de Comerciantes Bairro em Movimento e com as centenas de lojas 

aderentes. Este é um evento marcado não só pelas promoções e ofertas especiais das 

diversas lojas participantes como também pela animação de rua levada a cabo 

por DJ’s e animadores e pela decoração das ruas da Freguesia que já dá mote ao 

evento. Este ano o tempo não ajudou devido à chuva que se fez sentir. Nesse dia as 

animações de rua foram redirecionadas para dentro dos estabelecimentos comerciais.  

  

  

Dia Mundial do Tricotar em Público  

 

O “Dia Mundial de Tricotar em Público” teve o seu início em 2005 pela iniciativa da 

tricotadeira Danielle Landes e é atualmente celebrado por todo o Mundo no 2º sábado 

de junho de cada ano. O objetivo deste evento é mostrar o tricot como uma atividade de 

comunidade, em que os apaixonados pelo tricot e crochet saem à rua para tricotar em 

público partilhando paixões, conhecimento e técnicas. Este ano a Junta de Freguesia 

do Areeiro aderiu a esta iniciativa proporcionando aos apaixonados por esta arte um 

encontro no Jardim Fernando Pessa, onde se puderam reunir para tricotar, partilhar 

experiências e conhecimento.    

  

  

Teatro Aberto   

  

Através do protocolo entre a Junta de Freguesia do Areeiro é o Teatro Aberto, a Junta 

de Freguesia disponibilizou mais uma vez aos seus residentes bilhetes para o teatro a 

2,50€, desta vez para o espetáculo “Pela Água”, que está em exibição até ao dia 22 de 

julho no Teatro Aberto.  

  

Arraial de São João de Deus  

  

Parceria e apoio logístico na organização do Arraial de São João de Deus que se realiza 

nos dias 15 e 16 de junho, junto à Igreja São João de Deus.  

  

 

Arraial Popular do Areeiro   

 

Organização, planeamento e divulgação do Arraial 2018, que se realiza no próximo dia 

22 de junho. Este ano o Arraial do Areeiro conta com a presença do Grupo de renome 
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da música popular portuguesa Diapasão e também, como já é tradição, com a atuação 

da Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, com a presença da Marcha do Alto 

do Pina é com a oferta da tradicional sardinhada. 

 

Centro Intergeracional do Areeiro 
 

Espaço Jovem   

 

O Espaço Jovem do Centro Intergeracional do Areeiro, nos primeiros três meses de 

existência contou com 12 inscritos com idades compreendidas entre os 10 e os 16 anos.  

Verificou-se que os jovens que frequentam o “Espaço Jovem” desde o inicio, 

melhoraram significativamente o seu desempenho escolar, estão mais motivados.  

O “Espaço Jovem” é um espaço que para além de ter como objetivo a promoção do 

sucesso escolar destes jovens, tem também o intuito de proporcionar um espaço de 

convívio e atividades lúdicas. É por isso importante referir os momentos de lazer e a 

forma como estes momentos também influenciam o desempenho escolar dos jovens. 

Normalmente os participantes deste espaço iniciam as suas aulas de manhã cedo e 

quando saem da escola vão diretamente para o Espaço Jovem onde, muitos chegam 

agitados e cansados, o que dificulta a concentração e a motivação para estudar e/ou 

fazer os trabalhos de casa. Como tal, quando os jovens chegam ao centro, costumam 

fazer uma pequena pausa para descontraírem antes de iniciarem as suas atividades, 

sendo os próprios a estabelecer o seu tempo de pausa de acordo com a Animadora 

Sociocultural e o modo como a querem usufruir. Este tempo de lazer permite a interação, 

troca de experiências e o convívio entre os jovens bem como a entreajuda entre os 

mesmos.  

Planeamento e organização do ano letivo 2018/2019 do Espaço Jovem, com horário de 

manhã e à tarde.  

  

Jantar de Final de Ano do Espaço Jovem  

 

Realização de jantar convívio de final de ano.  

  

  

Atividades Desportivas   

 

Organização e planeamento das atividades desportivas para o próximo ano letivo.  

  

Participação na Caminhada do Areeiro   
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Os utentes e professores do Centro Intergeracional do Areeiro juntaram-se para um 

momento de desporto e convívio na Caminhada do Areeiro, em que participaram cerca 

de 30 utentes.  

  

Rastreio de Coaching de Otimização Corporal 

  

Realização de rastreio de Coaching de Otimização Corporal, uma nova oferta do Centro 

Intergeracional do Areeiro.  

  

Semana Aberta - Coro do Areeiro   

 

Realização de semana aberta das aulas do Coro do Areeiro.  

  

 

Festa final de ano Do Centro Intergeracional do Areeiro   

 

Planeamento e organização da festa de final de ano do Centro Intergeracional do 

Areeiro, que se realiza no auditório da Igreja São João de Deus, com apresentação de 

várias modalidades lecionadas.  

  

Grupo ABC do Areeiro na Fundação Calouste Gulbenkian  

 

A Junta de Freguesia do Areeiro foi convidada pelo Ministério da Educação a estar 

presente na Fundação Calouste Gulbenkian para um Encontro sobre os Grupos 

Aprender, Brincar, Crescer (GABC).  A iniciativa contou com a presença das duas 

técnicas responsáveis pela dinamização das sessões, que partilharam o sucesso da 

experiência da implementação e dinamização dos grupos ABC na freguesia.  

  

Grupo Aprender, Brincar, Crescer do Areeiro monitorizado pelo ISCTE  

 

Os Grupos GABC estão a surgir um pouco por todo o país. Nesse sentido, torna-se 

relevante compreender de que modo estão a ser implementados e desenvolvidos estes 

novos Grupos, e qual a opinião e a experiência daqueles que neles participam. Neste 

sentido, o grupo ABC do Areeiro aceitou participar na monitorização que foi proposta ao 

grupo, encarando os momentos de avaliação uma mais valia para o trabalho realizado 

semanalmente.  
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 A presente avaliação está a cargo de Joana Alexandre (ISCTE-IUL), responsável pela 

monitorização do estudo piloto dos GABC em Portugal, em colaboração com Catarina 

Castro (aluna do Mestrado de Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco no ISCTE-IUL).  

 

Centro de Desenvolvimento Comunitário do 
Areeiro 
 

Os presentes dados referem-se à intervenção realizada no Centro de Desenvolvimento 

Comunitário – Areeiro por TI de 1 de abril de 2018 a 5 de junho de 2018.   

No período referido o Centro de Desenvolvimento Comunitário deu resposta a 70 

processos na área da psicologia e do serviço social e envolveu 277 participantes nas 

atividades/valências descritas no presente quadro.  

 

 

Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 15* 

Gabinete de Serviço Social 55* 

Total 70 

  

Atividade | Valência Nº de Participantes 

Capacitação de Adultos  80 # 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 22 

Atividades Seniores  

(Centro de Convívio |Ginástica Sénior | Acompanhamento 

Individual) 
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Rastreios de Saúde 21 

Centro de Inclusão Digital 3 

Atividades Educativas para crianças e jovens 35 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 10 

Capacitação e Integração de Voluntários 11 

Aulas de Teatro 9 

Aconselhamento Parental  24 

Explicações  18 

Clube das Raparigas  4 

Grupo de Jovens  8 
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Estagiários  2 

Serviço Comunitário  2 

Total  277 

Tabela 2 – 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.  

 

 

Outras Iniciativas:  

 

Reuniões com Encarregados de Educação  

Nos passados dias 10 de abril e 10 de maio de 2018, foram realizadas reuniões com os 

encarregados de educação das crianças e jovens que frequentam as atividades 

educativas do CDC. Estes momentos tiveram como principais objetivos: avaliar o 

trabalho realizado diariamente pela equipa técnica e planear conjuntamente, as 

atividades de Verão para acompanhamento das crianças no período de ferias 

escolares.  

  

Tertúlia sobre a I guerra Mundial com a Jornalista da RTP Sofia Leite  

No dia 19 de abril, a equipa do CDC organizou uma Tertúlia sobre a I Guerra 

Mundial com a jornalista Sofia Leite da RTP, que é voluntária no presente equipamento. 

Nesta tertúlia foi apresentado um documentário da autoria da jornalista sobre a I Guerra 

Mundial, destacando-se esta como um grande marco histórico para o nosso país, 

principalmente no que respeita às mudanças económicas e sociais. Após a sua 

visualização, houve espaço para pequenas partilhas e relatos contados e debatidos 

pelos fregueses que participaram na iniciativa e recordaram as suas memórias de 

família.  

  

Capacitação de Adultos - Ações de Esclarecimento para integração de RVCC  

Relativamente ao Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) 

Escolares para equivalência ao 6º ou 9º ano, decorreram 3 ações de sensibilização para 

esclarecimento de 60 fregueses sobre as condições necessárias para integrar esta 

resposta de capacitação de adultos. No mês de junho, está prevista a realização de 
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diagnostico e entrevista que será feito com a parceria do Centro de Formação da 

SCML.   

  

Atividades de Ocupação de Tempos Livres nas Férias da Páscoa  

Durante o período das férias escolares da Páscoa, o Centro de Desenvolvimento 

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

frequentam o CDC. As atividades previstas contemplaram passeios culturais, gincanas, 

caças ao tesouro, jogos de tabuleiro, atividades livres, atividades na área da Informática, 

entre outras.  

  

  

Possível implementação de Policiamento Comunitário no Bairro Portugal Novo  

O Centro de Desenvolvimento Comunitário participa mensalmente nas reuniões 

comunitárias realizadas pelo grupo de parceiros com intervenção no Bairro Portugal 

Novo. No passado dia 12 de abril, foi realizada uma reunião com o principal objetivo de 

delinear soluções para os frequentes problemas de insegurança no bairro Portugal 

Novo. A presente reunião contou com a participação da Polícia Municipal, com vista a 

avaliar a possibilidade de implementar no território o programa de Policiamento 

Comunitário.    

  

Participação no Grupo de Trabalho Empresas – Rede EFE  

O Centro de Desenvolvimento Comunitário no âmbito da sua participação na Rede 

Educação, Formação e Empregabilidade (EFE), participou nas reuniões mensais do 

grupo de trabalho Empresas. As presentes reuniões realizadas nos meses de abril e 

maio tiveram como principais objetivos a preparação dos próximos cafés para a 

empregabilidade e a representação da Rede EFE no Evento "As Costas da Cidade".  

  

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 de abril e maio de 2018.   

 

Jurídico 
 

 Foi prestada consultadoria jurídica transversal em assuntos jurídicos nos quais 

a Freguesia é parte envolvida ou interessada. 

 Emissão de atestados e pareceres. 
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 Participação em ação de formação de Direito de Trabalho na Função Pública. 

 

Desporto e Associativismo 
 

Desporto 

 

Olisipíadas: 

 Participação em duas Reuniões da UIT Centro (10 abril e 15 maio) e duas 

reuniões da Comissão Executiva (19 abril e 24 maio) onde foram abordados os 

seguintes assuntos: 

- Balanço das Fases Locais realizadas até a data; 

- Entrega da Documentação promocional das Olisipíadas;  

- Decisão e Marcação de Espaços das Fases Locais; 

- Discussão do cronograma final; 

- Preparação Fase Final da 4ª Edição das Olisipíadas; 

- Prémios de Mérito Desportivo; 

- Organização de Fases Locais. 

 

 Participação nas Reuniões do Fórum das Olisipíadas – “Desporto como 

Instrumento de Formação para a vida dos Jovens”  

O 4º Fórum das Olisipíadas constitui-se como um importante momento de formação 

geral e específica para os agentes que organizam o programa com a Câmara Municipal 

de Lisboa e as Juntas de Freguesia. A Formação foi certificada pelo IPDJ para efeitos 

de renovação do título de profissional de treinador de desporto, atribuindo 0,4 de 

créditos de formação. Todos os agentes Desportivos da Freguesia foram avisados para 

participar.  

 

 Fases Locais ou Concelhias 

Foram organizados diversos torneios na nossa freguesia. Nesta 4ª Edição, tiveram um 

papel importante na organização as seguintes instituições: Clube Desportivo Alto do 

Pina / Escolinhas de Futebol Areeiro, C. Rugby do Técnico e o Clube Juvenil de Voleibol 
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Filipa Lencastre. Foi elaborado um trabalho junto das escolas e clubes no sentido das 

mesmas se envolverem na promoção de algumas atividades bem como todo o processo 

de inscrição de atletas na plataforma das Olisipíadas.  

 

 Evento da Fase Local ou Concelhio organizado pela Junta Freguesia do Areeiro 

em Maio  

Sábado 5-Mai-18 Voleibol 8h/14h UIT Centro Atletas das UIT's 
JF 

Areeiro 

 

Este evento foi organizado pelo Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre e que 

decorreu de uma maneira exemplar a todos os níveis: organizativos, competitivos e de 

experimentação. 

 

 

 

 

Eventos da Fase Local ou Concelhio da UIT em que a Junta de Freguesia do 

Areeiro Participou (11) 

A nossa freguesia participou, em 2 meses, em 11 dos 15 eventos. A citar: 

A
b

ril 

Sábado 14-Abr-18 Xadrez 8h/14h UIT Centro Atletas da UIT JF Arroios 

Domingo 15-Abr-18 Natação 14h/20h UIT Centro Atletas da UIT 
JF 

Avenidas 
Novas 

Sábado 21-Abr-18 Atletismo 14h/20h Concelhio Todos os Inscritos 
JF Santa 

Clara 

Sábado 21-Abr-18 Rugby 14h/20h Concelhio Todos os Inscritos JF Belém 

Domingo 22-Abr-18 Ciclismo 8h/14h Concelhio Todos os Inscritos 
JF 

Alcântara 

M
A

IO
 

Sábado 5-Mai-18 Xadrez 14h/20h UIT Centro Atletas da UIT JF Alvalade 

Sábado 5-Mai-18 Basquetebol 8h/14h UIT Centro Atletas das UIT's JF Carnide 

Sábado 5-Mai-18 Voleibol 8h/14h UIT Centro Atletas das UIT's JF Areeiro 

Domingo 6-Mai-18 Ciclismo 8h/14h Concelhio Todos os Inscritos JF Alvalade 
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Sábado 12-Mai-18 Andebol 8h/14h Concelhio Todos os Inscritos 
JF 

Misericórdia 

Sábado 19-Mai-18 Futebol 8h/14h UIT Centro Atletas da UIT JF Arroios 

 Tabela 3 – Eventos da fase local ou concelhia da UIT em que a Junta de Freguesia participou  

 
 Fase Final das Olisipíadas 2 e 3 junho 

Nos dias 2 e 3 de junho no Parque de Jogos 1º maio - Inatel realizou–se a fase final 

das Olisipíadas. 

 

 

Até dia 17 de maio, realizaram-se 79 eventos de Fase Local, 5 Eventos de modalidade 

de demonstração e 106 eventos de Fases de Escola durante a Semana. 

Participaram até à data 6354 crianças e jovens em fases locais e 15084 nos eventos 

escola. 

 

 

Inscrições nas Diversas Modalidades – JF Areeiro 

Andebol Atletismo Basquetebol Ciclismo Futebol Ginástica Natação Rugby  

20 12 20 14 198 5 64 111 

 

Ténis 

de 

mesa 

Voleibol Xadrez Total 

JF 

Areeiro 

Total 

Geral 

10 51 54 550 8803 

 

Tipologia de Inscrição 

Árbitros Atletas Delegados Treinadores 

11 496 3 40 

 

 

Torneio de Ténis de Mesa 

 

Nos dias 5 e 6 de maio, teve lugar no Complexo Desportivo do Casal Vistoso o Torneio 

de Ténis de Mesa, organizado pela ACCL e pela FCDL e em parceria com a Junta de 

Freguesia do Areeiro. 
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Caminhada do Areeiro 

No dia 27 de maio de 2018 (domingo), realizou –se a “1ª Caminhada do Areeiro” que se 

efetuou no Parque Urbano da Quinta do Vale da Montanha, tendo uma participação de 

cerca de 100 caminhantes. Existiram 2 percursos - 3 Km e 6 Km - e o ponto de encontro 

da caminhada foi no quiosque do parque às 09h30m. Esta caminhada pretendeu 

incentivar todos à prática do exercício físico e de uma vida mais saudável e lançou a 

todos os participantes o desafio solidário de doarem rações para as nossas colónias de 

gatos, existentes na Freguesia. 

Escolinhas de Futebol da Junta de Freguesia do Areeiro  

 Reuniões de preparação da nova época. 

 

FUTSAL 

 Presença no jantar comemorativo do final da época desportiva do Clube 

Desportivo do Alto do Pina e de entrega de troféus. 

Natação 

 Reuniões com os representantes dos pais de atletas da extinta secção de 

natação dos Estrelas de S.João de Brito. 

Ciclismo 

 Concessão de apoio à Areeiro Bike Team, através da entrega de equipamentos 

desportivos. 

Hidroginástica 

 Preparação do próximo ano desportivo. 

 

Associativismo 

 Reunião com o Presidente do Grupo Dramático Ramiro José onde se debateram 

futuras parcerias com a Junta de Freguesia do Areeiro. 

 Reunião com CGTP - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. 

Neste sentido, foi solicitada uma reunião pela União dos Sindicatos de 

Lisboa/CGTP-IN para expor os objetivos das comemorações do 1º de Maio deste 

ano, no jardim da Alameda D. Afonso Henriques, assim como discutir eventuais 

apoios da Junta de Freguesia do Areeiro. 
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41ª Corrida da Liberdade 25 de Abril 

A junta de freguesia do Areeiro em parceira com a ACCL – Associação das 

Coletividades do Concelho de Lisboa, ajudou na divulgação, promoção e incentivo à 

participação de todos os residentes na freguesia nas comemorações do Dia da 

Liberdade 25 de Abril. 

 

Comemorações 1º de Maio – Jardim da Alameda D. Afonso Henriques 

No Dia Internacional do Trabalhador, dia de grande relevância tanto a nível nacional 

como internacional, foi prestado apoio às comemorações da efeméride na Alameda D. 

Afonso Henriques, nomeadamente a manutenção da limpeza durante e após o evento 

e concedido um troféu pela Junta de Freguesia do Areeiro, como apoio e para assinalar 

esta data comemorativa. 

 

Marcha do Alto do Pina 

No sentido de compreender as necessidades e o período difícil que a marcha do Alto do 

Pina está a atravessar, foi convocada uma reunião com o Presidente do Ginásio do Alto 

do Pina. no sentido de compreender as dificuldades que a Marcha do Alto do Pina está 

a atravessar e como a Junta de Freguesia do Areeiro poderia contribuir e ajudar para a 

sua continuidade, em nome da Identidade cultural. Foi renovada a parceria com o 

Ginásio do Alto do Pina apoiando a Marcha do Alto do Pina e a Marcha Infantil dos 

Altopininhas. 

 

Ambiente e Bem-estar Animal 
 

Criação do Pelouro. 

Dada a importância e a preocupação do Executivo da Junta de Freguesia com a 

sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal, foi atribuída a dignidade de pelouro a 

estas temáticas. 

A Junta de Freguesia do Areeiro torna-se assim numa das poucas juntas de 

freguesia de Lisboa a ter um pelouro específico nesta matéria. 
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 Colocação de abrigos para gatos de rua, com o primeiro a ser inaugurado na 

próxima segunda-feira, a ser colocado no logradouro da Praça Pasteur. O 

objetivo é colocar outros abrigos noutros espaços da Freguesia, onde se 

justifique. 

 Temos envidado esforços para a integração de um abrigo de gatos de rua no 

projecto camarário de requalificação das hortas comunitárias da Rua Sarmento 

de Beires e área envolvente. 

 Foi efetuado um pedido de informação à UIT Centro, para sabermos do 

andamento do projecto para a colocação de abrigos de gatos de rua na Rua 

Margarida Abreu e no logradouro da Avenida de Madrid, projecto vencedor do 

Orçamento Participativo de 2015/2016. O procedimento já foi autorizado pelo Sr. 

Vice-Presidente Duarte Cordeiro, estando em fase final de análise pela CCM do 

respetivo Caderno de Encargos e Programa do Procedimento, de acordo com o 

Código dos Concursos Públicos. 

 Criámos o Corpo de Voluntários para os Animais do Areeiro que efetuam a 

alimentação e o acompanhamento diário das colónias de gatos de rua da 

Freguesia. 

 Estamos em negociações com várias entidades para a criação de um banco 

alimentar para gatos, de forma a canalizarmos os alimentos para os gatos de rua 

da Freguesia e para casos de fregueses com carências económicas, 

referenciados pelo Núcleo de Ação Social. 

 Reuniões com clínicas veterinárias da Freguesia, nomeadamente o Hospital do 

Arco do Cego e a Clínica Veterinária João XXI, no sentido da eventual 

celebração de acordos de cooperação com a JFA, com descontos para animais 

de rua e fregueses carenciados sinalizados pelo Núcleo de Ação Social.  

 Envidámos esforços para o registo, licenciamento, vacinação e esterilização de 

uma cadela de um sem-abrigo referenciado na Freguesia. 

 Foi diligenciado junto da Casa dos Animais de Lisboa (CAL) a aferição do 

número de colónias de gatos de rua, bem como o número de gatos de cada uma, 

presentes no território da Freguesia. 

 Foram efetuadas visitas in loco em vários locais da Freguesia, para identificar 

possíveis locais para a futura colocação de abrigos para gatos de rua. 

 Foram divulgadas junto dos fregueses, informações relativas à campanha de 

vacinação anti-rábica de cães pela CAL, na Freguesia do Areeiro; 

 Foi realizada uma campanha solidária de recolha de alimentos para gato, 

inserida no âmbito da Caminhada do Areeiro, que foram distribuídos pelas 

colónias de gatos de rua da Freguesia. 

 Foi dado seguimento a contra-ordenações relativas  
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 Delegação de competências pelo Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, 

de determinar a instrução dos processos de contraordenação e proceder à 

aplicação das coimas previstas nos termos da al h), do nº. 1, do artigo 12º e nº. 

2, da Lei nº. 56/2012, de 8 de novembro e no artigo 18º n.º 1 al. p) da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 42/2016 de 28 de 

dezembro, no Vogal Rodolfo de Castro Pimenta, com a faculdade deste as 

subdelegar.  

 Processamento de contraordenações, aplicação das coimas e das sanções 

acessórias. 

 Reuniões com responsáveis por Colónias CED de gatos silvestres sitas na 

Freguesia. 

 Reunião com a Coordenadora Executiva da Sociedade Protetora dos Animais, 

com o intuito de estabelecer parcerias futuras com a Junta de Freguesia do 

Areeiro. 

 

Tempos Livres e Lazer 
 
Feira das coletividades e Casas Regionais 

Realização da 4ª. Edição da Feira das coletividades e Casas regionais na Alameda D. 

Afonso Henriques, nos dias 18, 19 e 20 de maio, em parceria com a Associação das 

Coletividades do Concelho de Lisboa, Federação das Coletividades do Distrito de Lisboa 

e Associação das Casas Regionais em Lisboa, proporcionando momentos de festa, 

lazer e convívio para os fregueses. 

Passeio à Mealhada 

Realização no dia 17 de junho de uma visita ao Luso e ao Buçaco, com almoço na 

Mealhada. Esta iniciativa enquadra-se na política deste executivo de promoção de 

envelhecimento ativo e de criação de momentos de convívio e lazer, para os fregueses 

do Areeiro. 

 

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

maio, algumas ações, em áreas distintas como: 

 

Recrutamento e Seleção – No âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 

de Vínculos Precários, todas as situações abrangidas foram identificadas pela Junta de 

Freguesia, tendo-se procedido à abertura de seis (6) procedimentos concursais de 

regularização que possibilitarão a obtenção de vínculo adequado a nove (9) 

trabalhadores. 

Ainda neste campo, foi concluído o procedimento concursal comum para preenchimento 

de quatro (4) assistentes operacionais, que após acionamento da reserva de 

recrutamento deste procedimento resultante, permitiu preencher 8 postos de trabalho 

nesta carreira/categoria. Foram concluídos com sucesso os períodos experimentais de 

cinco (5) técnicos superiores. 

 

Planeamento de Recursos Humanos: Inico dos contactos com a SCML com o objetivo 

de apresentar uma proposta para a valorização e qualificação escolar dos colaboradores 

da Junta de Freguesia do Areeiro. 

Inicio das negociações com o STML tendo em vista a elaboração do Acordo Coletivo de 

Trabalho para a Freguesia do Areeiro. 

 

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

necessidades formativas identificadas, nomeadamente sobre a Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, Intervenção Familiar, Gestão de Projetos em Ação Social, 

Liderança e Coordenação de Equipas e Apoio à Entrega do IRS para as Juntas de 

Freguesia, 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 jovens e 

adultos 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 abril de 2018 a 31 de maio de 2018 

 Foram realizadas 8 sessões coletivas gerais sobre Encaminhamento para formação 

profissional onde compareceram 174 utentes, destes: 
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o 45 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  

 Foram realizados 18 atendimentos individuais: 

o Atendimento inicial: 5 utentes 

o Atendimento de rotina: 13 utentes 

 Tipologias do atendimento: 

o Elaborar / reformular o Curriculum Vitae – 4 utentes 

o Encaminhamento para oferta formativa – 3 utentes 

o Esclarecimento sobre medidas de apoio á contratação e empreendedorismo – 2 

utentes 

o Apresentação de ofertas de emprego –  9 utentes 

 Recebemos 19 ofertas de emprego que inserimos na plataforma “O que posso 

oferecer” 

 Acederam à plataforma “O Que Posso Oferecer” – 7024 pessoas  

 Recebemos 5 planos de formação profissional de entidades formadoras privadas 

com formação profissional gratuita para desempregados 

 Foram efetuados 3 atendimentos de entidades empregadoras 

 Preparação da nova Edição do programa Areeiro Empreende 

 

Departamento da Saúde 
 
A Saúde continua a ser uma das prioridades da Freguesia, bem como o bem-estar dos 

nossos Fregueses. Os nossos Postos médicos são de grande importância para a saúde, 

prestando cuidados primários como consultas e tratamentos de enfermagem a preços 

reduzidos. Como o nosso principal objetivo é a constante melhoria do serviço prestado, 

levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

 

Devido à grande procura dos serviços de enfermagem ao domicílio, o serviço passou a 

ser prestado por uma empresa externa, que funciona de segunda a sexta-feira das 

14h00 às 18h00, no sentido de respondermos ás necessidades dos nossos Fregueses. 

 

Como forma de alerta à população para as doenças cardiovasculares foram realizados 

dois rastreios gratuitos no Centro de Desenvolvimento Comunitário. Estes rastreios 

incluíram medição da tensão arterial, glicémia, perímetro abdominal e cálculo de índice 
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de massa corporal. Estes têm como principal função promover a prevenção destas 

doenças. 

 

Em parceria com a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, realizámos 

rastreios da Diabetes, para que os nossos Fregueses conhecessem o seu risco de 

desenvolver a doença. 

Promovemos uma sessão formativa de esclarecimento intitulada “verdades e mentiras 

sobre a diabetes” em que participaram 22 Fregueses. 

No passado dia 26 de maio a nossa Freguesia acolheu o grande encontro nacional da 

APDP, em que estiveram presentes associações de diabéticos de todo o país. A junta 

de Freguesia também se fez representar, na feira das associações. 

 

Medicinas Alternativas 
 

 
 

 
Abril 

 
Maio 

 
TOTAL 

 
Osteopatia 

 
5 

 
5 

 
10 

 
Fisioterapia 

 
4 

 
9 

 
13 

 
Medicina Chinesa 

 
4 

 
5 

 
9 

 
TOTAL 

 
13 

 
19 
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   Tabela 4 - Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Alternativa                        

Medicinas Convencionais 
 

   Abril Maio TOTAL 

Especialidades     

Med. Dentária  
156 173 329 

Ortopedia  
3 13 16 

Dermatologia  
34 35 69 

Clínica Médica  
18 21 39 

Clínica Médica> 65 anos  
12 18 30 

Otorrino  
14 17 31 

Oftalmologia  
23 25 48 

Ginecologia  
11 11 22 

Psicologia Clínica  
2 14 16 
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Nutricionista  
2 2 4 

Urologia  
1 2 3 

     

TOTAL CONSULTAS  276 331 607 

     

TOTAL ENFERMAGEM  218 188 406 

      

TOTAL   494 519 1013 
Tabela 5 – Quadro resumo de consultas efetuadas – Medicina Convencional 

                                        
Lisboa, 12 de junho de 2018 

     O Presidente da J. F. Areeiro, 
Fernando Braamcamp 


