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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:  

231 - Atestados / Declarações 
 

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

 

Institucional 
 

Atendimento à população: 

Neste período por solicitação dos interessados foram atendidos 10 moradores tendo 

apresentado diversas preocupações sobre a freguesia. 

 

24 de maio 

Nesta data visitei as instalações do Jardim de Infância António José de Almeida e 

Arquivo Municipal do Arco Cego, com a presença do Presidente da CML, Vereador dos 

Direitos sociais bem como os técnicos do património e o Diretor da EB1. 

Nesta visita, foi analisado em pormenor a possibilidade de se construir uma creche na 

António José de Almeida e um infantário no Arquivo Municipal integrando este a rede 

escolar. Ficou estabelecido sendo a gestão da creche a cargo da junta de Freguesia do 

Areeiro propondo eu como parceiro a SCML, para diminuir os encargos da junta. 

Manifestei a minha preocupação nesta reunião da apresentação da nova carta educativa 

para a freguesia do Areeiro. O Vereador dos Direitos Sociais comprometeu-se que 

rapidamente seria concluída essa revisão.   

04 de junho 

Neste dia visitei com os técnicos da Santa Casa da Misericórdia as instalações do antigo 

Jardim de Infância António José de almeida a fim de realizarem um estudo da viabilidade 
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deste equipamento. Após visita reconheceram que o edifício tem capacidade para 

responder as necessidades da freguesia. 

06 de junho 

Estive em representação da Junta de Freguesia no lançamento do Livro “Coisas da 

Vida” editado pelos alunos do Agrupamento Dª Filipa de Lencastre, com o patrocínio da 

JFA. 

17 de junho 

Em reunião com Vereador Manuel Grilo, a SCML e a Junta de Freguesia do Areeiro foi 

analisada a visita de 24 de maio. Ficou assente que a CML iria entregar o edifício do 

antigo jardim de Infância António José de Almeida à Junta de Freguesia do Areeiro 

ficando a requalificação suportada pela JFA e ficando a mesma com a competência da 

gestão partilhada com SCML num protocolo a ser assinado futuramente. 

 

Espaço Publico: 

16 de maio  

Reunião com a UCT onde ficou acordado que a CML iria executar os projetos de 

requalificação dos logradores da Rua Cervantes e Rua Presidente Wilson. Foi também 

acordado proceder a entrega do projeto de requalificação do parque infantil da alameda. 

  

Departamento de Intervenção Urbana e Património 
 

  Requalificação / reparação (paredes; pintura geral; colocação de painéis de cortiça, 

outros) das instalações da Junta de Freguesia na Rua Wanda Ramos Lt. 13 onde 

funciona o Areeiro Por Ti - Centro de Desenvolvimento Comunitário (CDC) 

 

Secção Mobiliário Urbano  

 Reafixação de papeleiras existentes na Alameda colocadas pela CML. 

 Reparação/fixação de alguns bancos em conjuntos de mesas existentes na Praça 

Afrânio Peixoto. 

 Colocação de mais suportes de bicicletas (3) no parque subterrâneo (parceria com 

a Empark) do Jardim Fernando Pessa. 
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 Reafixação de postes da vedação e reparação das portas (2) de acesso ao DogPark 

no Jardim Fernando Pessa. 

 Criação de uma rampa para deficientes para acesso ao DogPark. 

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 

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

passeios, nivelamento. Refixação de pilaretes e balizadores danificados, colocação 

de novos em várias zonas da Freguesia. 

 Refixação de lancis soltos em várias zonas da Freguesia.  

 Colocação de postes novos de sinalização vertical que foram danificados em vários 

locais da Freguesia. 

 Reparação das linhas em cubos granito que limita lugares de estacionamento no           

Autoparque Madrid  

 Alteração e criação de acessos (rampas) no Bairro Portugal Novo na zona envolvente 

as instalações da APELA - Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica 

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  

 
o Deservagem nos seguintes arruamentos:  
  

Rua Sarmento Beires, 01-04-2019 
Av. Afonso Costa, 01-04-2019 
Praça de Londres, 2-04-2019 
Bairro Social Sul (Arco Cego), 02-04-2019 
Av. António José de Almeida , 05-04-2019 
Rua Alves Redol, 08-04-2019 
Av. João Crisóstomo, 08-04-2019 
Rua D. Filipa de Vilhena, 08-04-2019 
Av. Duque de Ávila, 09-04-2019 
Av. António José de Almeida, 10-04-2019 
Av. México, 10-04-2019 
Rua Barão de Sabrosa, 10-04-2019 
Bairro dos Actores, 10-04-2019 
Rua Xavier Cordeiro, 11-04-2019 
Av. Padre Manuel da Nóbrega, 12-04-2019 
Praça de Londres, 12-04-2019 
Av. Madrid, 15-04-2019 
Bairro Social Sul (Arco Cego), 16-04-2019 
Av. António José de Almeida, 16-04-2019 
Av. Paris, 22-04-2019 
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Av. México, 22-04-2019 
Logradouro TLP, 23-04-2019 
Terreno TLP/SNS, 26-04-2019 
Av. João XX, 27-04-2019 
Av. Roma, 30-04-2019 
Av. Madrid, 03-05-2019 
Rua de Entrecampos, 03-05-2019 
Av. Padre Manuel da Nóbrega, 04-05-2019 
Av. Almirante Gago Coutinho, 06-05-2019 
Av. Guerra Junqueiro, 06-05-2019 
Av. Marconi, 06-05-2019 
Praça de Londres, 10-05-2019 
Rua Sarmento Beires, 13-05-2019 
Rua João Villaret, 13-05-2019 
Av. Sacadura Cabral, 14-05-2019 
Av. Engº Arantes e Oliveira, 16-05-2019 
Alameda D. Afonso Henriques, 20-05-2019 
Av. Óscar Monteiro Torres, 21-05-2019 
Bairro Portugal Novo, 23-05-2019 
Rua Barão de Sabrosa, 24-05-2019 
Av. João XXI, 24-05-2019 
Bairro dos Actores, 28-05-2019 
Alameda, 28-05-2019 
Av. António José de Almeida, 31-05-2019 

 
o Lavagens de arruamentos: 
 

Vila da Rua Augusto Machado, 28-05-2019 
 Praça Afrânio Peixoto, 31-05-2019 

   Praça João do Rio, 31-05-2019 

 

o Outros trabalhos realizados: 
 

 Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e motorizada (dejetos caninos) 
e mecanizada (varredoura elétrica). 

 Lavagem (lavadoura /mecanizada) regulares de vários pontos da Freguesia que 
normalmente são utilizados como WC, s. 

 Despejo e lavagem diária de papeleiras (triciclo). 
 Limpeza regular 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 eventos realizados pela Junta e outras entidades: 
 Mercado do Chocolate   
 1º de Maio   
 Jardim Fernando Pessa   
 Semana do Desporto   
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 Noites ao Luar   
             Dia do Cão   
 Feira das Coletividades   
 Eleições Europeias   

 

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; 

 Verificação do sistema de rega; 

 Reparação de diversas roturas de rega; 

 Afastamento de algumas pernadas de árvores que se encontravam muito perto dos 

edifícios da Praça Afrânio Peixoto 

 Poda de árvores à porta da Escola Menino de Deus 

 Poda de árvore na Avenida São João de Deus  

 Abate de 1 Palmeira da Rua Aquiles Machado 

 Abate de 1 árvore no Bairro do Arco Cego 

 Poda de 2 ramos de árvores que se encontravam em risco de queda da Alameda 

Dom Afonso Henriques 

 Verificação da tutoragem de algumas árvores da freguesia; 

 Tratamento fitossanitário através de Endoterapia Vegetal das Tipuanas do Largo 

Wanda Ramos no Bairro Portugal Novo 

 Controlo de vegetação e limpeza das escadinha da Rua Américo Durão e Avenida 

Engenheiro Arantes de Oliveira. 

 Adubação dos relvados envolventes à Praça de Londres, Avenida Guerra Junqueiro 

e Praça Pasteur. 

 Diversas plantações nas Praças Afrânio Peixoto e João do Rio, Praça Pasteur e 

Jardim Fernando Pessa. 
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Departamento de Licenciamento  
 

Período: 1.Abril / 14.Junho 

No âmbito do regime de Licenciamento Zero, foram recebidas 125 meras comunicações 

prévias e 4 pedidos de autorização, dos quais 2 foram indeferidos e 1 deferido, existindo 

1 a aguardar decisão. 

Em relação às licenças de venda ambulante de gelados e frutas (semestrais), foram 

renovadas apenas 2 das 4 que se encontravam em vigor. A licença de venda ambulante 

de flores (mensal) tem sido renovada regularmente. 

Foram emitidas 15 licenças de ocupação temporária de espaço público para a 

realização de atividades/eventos pontuais. 

 

Departamento de Ação Social  
 

 Atendimentos em Gabinete e Visitas Domiciliárias 

Entre os meses de abril e maio de 2019 realizámos 146 atendimentos em gabinete e 

14 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. Foram ainda realizados 11 

acompanhamentos externos de utentes sem qualquer tipo de rede de suporte familiar, 

a serviços diversos. 

 

 Programa Ferro de Soldar 

Ao abrigo do programa Ferro de Soldar, realizámos 12 intervenções de pequenas 

reparações em habitações entre os meses de abril e maio de 2019. 

 

 Programa de Apoio Alimentar 

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

de 2019, assegurámos o apoio alimentar a 226 fregueses, o correspondente a 89 

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

 

 Programa Olá Bom Dia 

Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 1.031 chamadas telefónicas para 

residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de abril de 2019 e maio de 

2019. 
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 Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entre abril e maio de 2019 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia 

do Areeiro, puderam adquirir sem custos 351 embalagens de medicamentos 

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

1.315,76€. 

 

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

Centro) 

Participámos nas reuniões mensais da Comissão Alargada da CPCJ-Lisboa Centro, 

no sentido de articular estratégias de intervenção nas áreas da promoção dos direitos 

e prevenção das situações de perigo. 

Enquanto entidade de primeira linha com competências em matérias de infância e 

juventude demos seguimento ao acompanhamento articulado com a CPCJ Lisboa 

Centro às crianças com processo de promoção e proteção em curso, residentes na 

freguesia do Areeiro. 

 

 Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) 

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

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

Lisboa.  

 

 Iniciativa Bebé Areeiro 

Desde o dia 13 de junho de 2018, data em que demos início ao Bebé Areeiro já 

abrangemos 48 recém-nascidos através desta iniciativa. 

 

 Projeto RADAR 

Enquanto parceiros de base e Freguesia piloto, estivemos presentes nas diversas 

reuniões de acompanhamento e preparação da intervenção no terreno, ainda na fase 

piloto do Projeto, bem como nas reuniões de ajuste da continuidade e alargamento do 

mesmo a outras Freguesias de Lisboa. 

Dia 7 de junho participamos na sessão de apresentação dos resultados da fase piloto 

do Projeto, onde estiveram também representados os diversos parceiros envolvidos. 

Até à data, na freguesia do areeiro já foram sinalizados 1174 residentes maiores de 

65 anos a viverem sós ou acompanhados por pessoa da mesma faixa etária. 

 

 Encontro de Abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância 2019 

Estivemos presentes no Encontro de Abertura do Mês da Prevenção dos Maus Tratos 

na Infância 2019, que teve lugar no dia 1 de abril no Auditório António Domingues de 
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Azevedo. O Encontro teve como oradores vários especialistas em diferentes áreas de 

intervenção, através dos quais foi possível a partilha de novos dados e abordagens na 

proteção de crianças e jovens. 

 

 Há Direitos no Jardim 

No âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância realizámos um Encontro 

de entidades com competências em matéria de infância e juventude, focado na 

Criança e nos seus Direitos. Esta iniciativa decorreu no Jardim Fernando Pessa e teve 

como principal objetivo a promoção dos Direitos da Criança através da dinamização 

de atividades lúdicas dirigidas às crianças e suas famílias. O espaço acolheu ainda a 

exposição fotográfica “O Que Me Faz Feliz” realizada pelas crianças e jovens do Bairro 

do Portugal Novo no âmbito das atividades do Cineclube do Centro de 

Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por Ti. 

A iniciativa contou com a presença de diversas entidades tais como a CPCJ – Lisboa 

Centro, a Associação Caminhos da Infância, a PSP – Escola Segura e a Câmara 

Municipal de Lisboa com o Programa Municipal “Universo D”. 

 

 Visualização de filme e debate – Centro de Dia do Alto do Pina 

Ainda no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, promovemos uma 

sessão de cinema, seguida de debate, no Centro de Dia do Alto do Pina, com o objetivo 

de refletir sobre o papel da comunidade na prevenção e combate aos maus tratos na 

infância. 

 

 Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

Em abril de 2019 integrámos e acompanhámos um prestador de trabalho a favor da 

comunidade em substituição de multa, em articulação com a equipa técnica de 

reinserção social da DGRSP. 

 

 Plano Municipal para as Pessoas sem Abrigo 2019/2021 

Estivemos presentes no encontro de apresentação e discussão das linhas de força do 

novo Plano Municipal para as Pessoas sem Abrigo 2019/2021.   

 

 Unidade de Alcoologia de Lisboa – Palestra 

No âmbito da Comissão Alargada da CPCJ – Lisboa Centro, estivemos presentes na 

Palestra sobre comportamentos aditivos, impacto biopsicossocial e tratamento, 

ministrada por profissionais da área saúde da Unidade de Alcoologia de Lisboa. 
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 Workshop Bip/Zip  

No âmbito do Programa BIP-ZIP 2019, participámos no Workshop “O Desafio da 

Participação Sustentável”, no qual não só foram apresentadas as novas regras de 

candidatura e fornecidas orientações ao preenchimento das mesmas, como também 

foram realizadas dinâmicas de grupo, desafiando os participantes a construir um 

projeto com base na temática da participação sustentável. 

 

 Comissão Social de Freguesia do Areeiro 

No início do mês de junho procedemos à marcação da 1ª Reunião Plenária da 

Comissão Social de Freguesia do Areeiro para constituição da mesma e elaboração e 

aprovação de Regulamento Interno. 

 

 Reuniões de Articulação 

Neste período reunimos ainda com algumas associações e entidades para partilha e 

articulação de respostas na freguesia do Areeiro: 

 Cenfim - Centro de Formação Profissional da Indústria 

Metalúrgica e Metalomecânica 

 Movimento 55+Associação 

 Departamento para os Direitos Sociais da Câmara Municipal de 

Lisboa – Divisão de Intervenção Social (Equipa de Rua de Apoio 

às Pessoas Sem Abrigo) 

 Núcleo Local de Inserção 6 – UDIP Alameda 

 Equipa Generalista - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 

UDIP Alameda 

 
 

Educação 
 
 
“Lisboa sem rodinhas!” 

O programa “Lisboa sem rodinhas!” começou no mês de maio nas escolas do 1º ciclo 

com o objetivo de ensinar as crianças do Ensino Básico a andar de bicicleta.  

Na nossa freguesia, o projeto piloto inclui a EB 1 São João de Deus do Agrupamento de 

escolas D. Filipa de Lencastre. 

 

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

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

de finalistas, no recinto da escola sede do agrupamento. 

 

Areeiro em Férias no Verão Júnior/Jovem 

Organização, divulgação e planeamento do Programa Areeiro em férias no Verão, que 

decorre durante o mês de julho, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos e jovens dos 13 

aos 17 anos residentes na freguesia. Com este programa pretende-se dar um suporte 

adicional às famílias durante o período de interrupção escolar bem como contribuir para 

o saudável desenvolvimento das nossas crianças e jovens. O plano de atividades, 

contempla idas diárias à praia assim como a realização de atividades de caracter lúdico, 

desportivo, cultural, de lazer e de integração social das crianças e jovens da freguesia. 

Pela primeira vez este ano as inscrições realizaram-se on-line, um processo que 

decorreu de forma muito satisfatória para todas as partes envolvidas, Pais, 

Responsáveis legais e Junta de Freguesia. Também foi o primeiro ano que esta 

atividade foi comparticipada pelos participantes, através de escalões definidos pela 

Ação Social Escolar. 

 

Areeiro em Férias no Verão na Infância  

Organização e planeamento do Programa Areeiro em Férias no Verão Infância como 

forma de dar resposta à escassa oferta existente na freguesia no que respeita à 

ocupação de tempos livres na faixa etária dos 3 aos 5 anos, bem como um suporte 

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

A Casa do Menino Deus. 

 

Areeiro em Férias em agosto 

Organização e planeamento do Programa Areeiro em Férias em agosto no Centro 

Intergeracional do Areeiro, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos. Este programa realiza-

se em regime de ATL com inscrições semanais. 

Jardim de Encantar do Areeiro – Especial Dia da Criança 

Organização do evento “Jardim de Encantar do Areeiro – Especial Dia da Criança”, de 

participação gratuita, totalmente dedicado às crianças e às suas famílias. O Jardim de 

Encantar do Areeiro irá realizar-se mensalmente nos meses de Verão, de junho a 

setembro, com programas e espetáculos distintos em todos os meses, e realiza-se no 
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Jardim Fernando Pessa. O Jardim de Encantar do Areeiro conta com áreas de lazer que 

convidam a piqueniques e convívio, com insufláveis, trampolins, jogos tradicionais, 

pinturas faciais, modelagem de balões, espetáculos de música infantil e teatro, bem 

como pipocas e o algodão doce que são cortesia da Junta de Freguesia do Areeiro. Este 

tem sido um evento de enorme sucesso, atraindo ao jardim Fernando Pessa, centenas 

de pessoas e que ajuda a colmatar a falta de oferta acessível de programas que 

respondam às necessidades das famílias. Além de todas as atrações, no Especial Dia 

da Criança, estiveram também presentes os elementos da PSP – Escola Segura, com 

várias atividades e atrações para os mais pequenos. 

 

Universidade Sénior – abertura das Inscrições 

Organização, planeamento e abertura de inscrições para o ano letivo 2019/2020 da 

Universidade Sénior do Areeiro. A Universidade Sénior pretende combater a exclusão 

social nas faixas etárias mais avançadas, disponibilizando uma alternativa de caracter 

educativo, mas também lúdico e permitindo aos nossos séniores apostar em novas 

aprendizagens que se estendem ao longo do seu percurso de vida.  Nas nossas aulas 

são lecionadas diversas matérias que vão desde as línguas como o francês, inglês e 

latim, à história e cultura de países como a Rússia ou Espanha, praticar desporto como 

o Yoga e o Tai-Chi, aprender informática ou aperfeiçoar o gosto pelas artes manuais, 

azulejaria e pintura. 

 

Escola de Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática 

Pela primeira vez a Escola de Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática não é 

realizada numa faculdade, mas sim numa Escola Secundária, a Escola secundária Dona 

Filipa de Lencastre. Este evento realiza-se de 2 a 5 de julho em parceria com a Junta 

de Freguesia do Areeiro, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Fundação Calouste 

Gulbenkian, o Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos do IST. 

A iniciativa inclui palestras, mini cursos, workshops e mesas redondas destinados a 

Professores, Investigadores, Alunos do ensino secundário e superior, e público em geral 

e ainda ações de formação creditada destinadas a professores do ensino básico e 

secundário. 
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Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 
 
Dados relativos à intervenção realizada de 1 de maio de 2019 a 14 de junho de 

2019  

Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 10 

Gabinete de Serviço Social 70 

  

Atividade | Valência Nº de 

Participantes 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 25 

Português Nosso 15 

Ginástica Sénior 9 

Centro de Convívio 9 

Centro de Inclusão Digital* 3 

Atividades Educativas para crianças e jovens 45 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo 18 

Aulas de Teatro 12 

Aulas de Ioga 14 

Dar voz às emoções 7 

Capacitação e Integração de Voluntários 11 

Explicações 13 

*Refere o número de visitas 

Tabela 1 – Atividades do CDC e nº participantes 

Outras Iniciativas: 
Visita do Sr. Presidente da República ao Centro de Desenvolvimento Comunitário 

O Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, convidou no dia 14 de março o 

Presidente da República a conhecer o nosso Centro de Desenvolvimento Comunitário, 

após a inauguração das novas instalações da Apela.  

 

Exposição itinerante “Porta 4”  

No dia 30 de março o Centro de Desenvolvimento recebeu a inauguração da exposição 

itinerante, realizada pela artista Julian San Millan Arconada. A exposição tem como 

objetivo promover a visibilidade da comunidade do Bairro Portugal Novo, dos seus 

sonhos e capacidades. 
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Curso Olá em Português 

Iniciou-se, no passado dia 14 de maio, o 2º curso de língua portuguesa para a 

comunidade imigrante. 

Participação na Reunião do grupo de trabalho + Comunidade 

Numa lógica de trabalho de parceria com a comunidade o CDC participou nas reuniões 

comunitárias realizadas pelo grupo de parceiros a intervir no Bairro Portugal Novo. 

Participação nas Reuniões na REDE EFE (Educação, Formação e 

Empregabilidade) 

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

Empregabilidade) o CDC participou nas reuniões mensais. 

 Centro Intergeracional do Areeiro 
 

Coordenação e organização de atividades diárias do Centro, reuniões periódicas para 

avaliação de desempenho, propostas de novas atividades realização de semanas 

abertas, workshops e dias temáticos sempre em conjunto com os seus intervenientes 

(colaboradores, professores, alunos, encarregados de educação). 

Espaço Jovem 

Continuação da promoção do sucesso escolar, convívio entre as crianças e jovens, bem 

como o desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas. 

No que concerne a atividades lúdicas as crianças e jovens do Espaço Jovem, realizaram 

um jantar de fim de ano, despedindo-se assim de mais um ano letivo. 

Grupos ABC 

Os bebés e crianças que frequentam os Grupos Aprender, Brincar, Crescer foram à 

Hora do Conto da Biblioteca Municipal Central - Palácio Galveias, onde miúdos e 

graúdos ouviram atentamente vários contos nas diversas sessões realizadas neste 

espaço. Dado o aproximar do bom tempo foram também realizadas sessões no Jardim 

Fernando Pessa. 

Novas Turmas e Novos Horários 

Nova aula do 80's Club Portugal, o clube mudou-se para o Centro Intergeracional do 

Areeiro, com aulas às 3ªf e 5ªf, a partir das 21h00, uma aula onde só entra boa 

disposição, energia e muita cor. 
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 Cultura e Dinamização de Espaço Público 
 

Palestra com o escritor Jorge Artur Sousa Gomes  

Realização de uma palestra, de entrada livre com o objetivo de dar a conhecer a 

“Dinastia Filipina” centrada no período em que Portugal esteve sob o domínio de 

Espanha.  

 

Dia Internacional do Abraço  

Pelo 5º ano consecutivo a junta de freguesia do Areeiro dedicou o Dia Internacional do 

Abraço à população do Areeiro. Esta iniciativa pretende promover o combate à exclusão 

e isolamento social e voltou a contar com a presença dos fundadores da Free Hugs 

Portugal – Abraços Grátis, bem como com os colaboradores da Junta de Freguesia do 

Areeiro que distribuíram abraços pela freguesia ao longo de toda a manhã. 

Palestra com o historiador Paulo Catarino Lopes 

Realização de uma palestra de entrada livre com o historiador Paulo Catarino Lopes. A 

iniciativa realizou-se no auditório da sede da Junta de Freguesia do Areeiro com o 

tema "Relações Ocidente-Oriente na Idade Média “As Cruzadas". 

XIII Noites de Luar 

Organização, divulgação e realização da 13ª Edição “Noites de Luar” em parceria com 

a TUIST – Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, que atraiu 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. 

Palestra com o historiador Paulo Catarino Lopes 

Realização de uma palestra, de entrada livre, com o historiador Paulo Catarino Lopes. 

A iniciativa realizou-se no auditório da sede da Junta de Freguesia do Areeiro com o 

tema "A Alteridade nos Relatos de Viagens Medievais". 

Areeiro Open Night 2019 

Organização em parceria com a Associação de Comerciantes Bairro em Movimento de 

mais um Areeiro Open Night. 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, este ano 

com o tema dedicado aos anos 80. Esta iniciativa atrai todos os anos inúmeros visitantes 
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ao Areeiro promovendo e dinamizando o comércio local. Por motivos de previsão de 

tempestade a iniciativa foi adiada para o dia 27 de junho. 

 

Arraial Popular do Areeiro 2019  

Organização, planificação e divulgação do Arraial Popular do Areeiro 2019, que este 

ano, terá a duração de dois dias. O Arraial do Areeiro irá realizar-se no dia 21 de junho 

no jardim da Alameda Dom Afonso Henriques com a apresentação da Marcha do Alto 

do Pina, a atuação da TUIST e a atuação da cantora Ruth Marlene e no dia 22 de junho 

irá ter lugar no Bairro do Actores com a tradicional Volta ao Bairro da Marcha, a atuação 

de fadistas, um baile popular e a tradicional sardinhada. 

 

Cinema ao Ar Livre – Jardim Fernando Pessa 

Programação, organização e exibição da primeira sessão de Cinema ao Ar Livre, com 

o filme "A Ressaca - Parte II" que se realizou no jardim Fernando Pessa. Este ano estão 

planeadas quatro sessões de cinema ao ar livre para adultos e duas para crianças ao 

longo dos meses de Verão, promovendo momentos de convívio e lazer. 

 
 

Jurídico 
 
 Emissão de pareceres, nomeadamente, sobre transferência de competências para 

as Freguesia; 

 

 Acompanhamento da elaboração e lançamento do concurso público de concessão 

de quiosque e concurso publico internacional com prévia qualificação para a 

manutenção dos espaços verdes; 

 

 Foi prestada consultadoria jurídica transversal em assuntos jurídicos nos quais a 

Freguesia é parte envolvida ou interessada. 

 

 Elaboração de procedimentos de contra-ordenação. 
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 Ambiente e Bem-Estar animal 
 

Corpo de Voluntários para os Animais da JFA 

Dada a necessidade de continuar a promover e estreitar laços como também incentivar 

a população residente para a sensibilização do Bem-Estar Animal, foram agendadas 

várias reuniões com as voluntárias na nossa Junta de Freguesia, envolvidas nesta ação, 

de forma a fazer face às necessidades permanentes e inopinadas. Foram também 

tomados os primeiros passos tendentes à subscrição de um seguro de acidentes 

pessoais para as voluntárias, quando ao serviço da Junta de Freguesia. 

Abrigos para gatos silvestres 

Continuação deste programa, tendo sido efetuadas várias visitas de campo para detetar 

futuras localizações para abrigos. 

Realização das démarches necessárias para a colocação de novos abrigos, 

nomeadamente na colónia das Olaias e no Bairro Portugal Novo. 

Campanha de esterilização 

Realização de campanha de esterilização de gatos de rua em toda a Freguesia, com 

maior enfoque na zona das Olaias e no Bairro Portugal Novo. 

Campanha “Abandonar Não É Opção” 

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

divulgado junto da população da área geográfica do Areeiro e através de todas 

plataformas digitais que a junta dispõe, um pedido de sensibilização a todos os utentes 

em época especialmente critica de abandono animal.  

Campanha de doação de alimentos para animais 

O Corpo de Voluntários para os Animais da Junta de Freguesia do Areeiro juntou-se à 

Animalife – A criar histórias felizes na 17ª iniciativa de recolha de alimentos do Banco 

Solidário Animal.  

Campanhas de adoção e busca de animais perdidos 

A Junta de Freguesia promoveu várias campanhas de adoção de animais abandonados 

na Freguesia e de busca de animais perdidos por fregueses recorrendo às suas redes 

sociais. 
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Campanha solidária 

Continuação da campanha de reutilização de camisas e camisolas que já não estão em 

condições de serem doadas, para transformação em camas para os gatos silvestres dos 

abrigos da Freguesia. As camas foram realizadas pelas utentes do Centro de Dia do 

Alto do Pina, reforçando laços de comunidade e sensibilizando os fregueses para a 

relevância das colónias de gatos assilvestrados nos ambientes onde estão inseridas.  

Cuidados médico-veterinários 

Continuação da prestação de cuidados médico-veterinários, nomeadamente 

vacinações, esterilizações, desparasitações, consultas de urgência e outros atos 

médico-veterinários a gatos de rua, animais abandonados resgatados pelo Corpo de 

Voluntários para os Animais da JFA e a animais de companhia de fregueses com 

carências económicas, referenciados pelo Núcleo de Ação Social. Esta atividade é 

desenvolvida no âmbito da parceria estabelecida com a Sociedade Protetora dos 

Animais. 

 

Dia do Cão  

A Junta de Freguesia do Areeiro pelo segundo ano consecutivo organizou mais um dia 

totalmente dedicado aos canídeos. A 2ª edição do Dia do Cão realizou-se na Alameda 

D. Afonso Henriques e incluiu uma “cãominhada” pelo jardim da Alameda D. Afonso 

Henriques, mostra canina, provas de agility, adoção responsável, workshops e ainda 

uma feira e street food. A proposta perfeita para um domingo em família, de preferência 

na companhia dos animais e iniciativa que tem vindo a atrair cada vez mais interesse 

por parte dos nossos fregueses e com o maior sucesso. 

 

Copo reutilizável e reciclável 

Desenvolvimento do acordo assinado pela Junta de Freguesia do Areeiro e a Partícula 

Sustentável - Associação Ambiental para dinamizar a reutilização de copos na freguesia 

do Areeiro. O acordo tem por objetivo promover o desenvolvimento ecológico e 

ambiental sustentável e reduzir os resíduos urbanos, melhorando assim a qualidade de 

vida de todos. Pretende-se sensibilizar os comerciantes da Freguesia a aderirem ao 

Projecto Lisboa Limpa, adotando um copo reutilizável, cuja caução pode ser levantada 

pelos consumidores em qualquer dos estabelecimentos comerciais aderentes em toda 

a cidade, reduzindo o consumo de plástico descartável.  Desta forma, iniciaram-se com 

os contactos com os comerciantes dando-lhe conhecimento desta iniciativa e 
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convidando-os a participar. Também no evento Dia do Cão foram utilizados estes copos 

pelos comerciantes. 

Ademais, importa mencionar que nos eventos promovidos pela Junta de Freguesia 

nomeadamente as Noites ao Luar e Arraial Popular do Areeiro foram usados copos de 

papel recicláveis. 

 

Dia Mundial do Ambiente  

A Polícia de Segurança Pública em parceria com a Junta de Freguesia do Areeiro levou 

a efeito um evento especialmente dedicado ao meio ambiente pela comemoração do 

“Dia Mundial do Ambiente” na Alameda D. Afonso Henriques, que incluiu a realização 

de um logótipo humano (com a participação dos utentes do Centro de Dia do Alto do 

Pina e da Universidade Sénior e de crianças de escolas da zona), um concerto do 

músico Pedro Maldito, atividades lúdicas e expositores.. Esta iniciativa contou com a 

apresentação do espetáculo a cargo de Leonor Poeiras. Pretendeu-se com esta 

iniciativa, sensibilizar os fregueses para a importância das questões ambientais, 

informando-os e recomendando a mudança de hábitos prejudiciais ao meio ambiente. 

Eco-Freguesias XXI 

Reconhecimento da Junta de Freguesia do Areeiro como Eco-freguesia 2019, tendo lhe 

sido conferida uma bandeira verde. 

 

Desporto e Associativismo 
 

Semana do Desporto do Areeiro 

A Semana do Desporto do Areeiro teve lugar entre os dias 4 e 12 de Maio 2019, entre 

as diversas atividades promoveu-se uma caminhada a Monsanto em parceria com o 

Grupo Desportivo do Instituto Nacional de Estatística, um passeio de bicicleta no Parque 

do Vale da Montanha, basquetebol, voleibol, tiro com Arco, futebol, escalada, natação, 

xadrez, badmington, showdown, ginástica sénior, karaté, rugby, entre outras e também 

as atividades desenvolvidas no Centro Intergeracional do Areeiro. Também tiveram 

lugar demonstrações desportivas no Agrupamento de Escolas Filipa de Lencastre, na 

EB23 Luís de Camões, no Grupo Desportivo Dramático Ramiro José e nas piscinas do 

Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. Esta Semana do Desporto do Areeiro 

pretendeu promover todas as modalidades desportivas existentes nas diversas 

instituições, associações, clubes e escolas da Freguesia do Areeiro, bem como 
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proporcionar a possibilidade de experienciar as diferentes atividades desportivas 

oferecidas nestas instituições. 

 

Torneio de Ténis de Mesa de Lisboa 

Nos dias 4 e 5 de maio, inserido na Semana do Desporto do Areeiro e co-organizado 

pela ACCL, foi realizado o Torneio de Ténis de Mesa de Lisboa com a participação de 

mais de 400 atletas. 

 

Escolinhas de Futebol da JFA 

Continuação dos treinos e época desportiva. As escolinhas têm o objetivo de fomentar 

a prática desportiva, o ensino da modalidade, o fomento do desportivismo e fair play, 

melhorar as capacidades físicas e motoras e elevar os níveis técnicos dos atletas, a 

formação para a cidadania e a inserção social, contando com inscritos oriundos de todo 

o território da Freguesia e de todos os estratos sócio-culturais. Participação na Oeiras 

Futcup League, no Torneio da Amizade e na Fase Final das Olisipíadas. 

 

Academia de Natação do Areeiro 

Continuação dos treinos e época desportiva com o apoio técnico do Cdap Natação. 

Participação nas Provas de Natação Torregri 3, Festival Regional de Fundo e Meio 

Fundo de Cadetes, Fase Final das Olisipíadas, Fundação Inatel no estádio 1° de Maio 

e no Campeonato Nacional de Verão - Natação Adaptada na Piscina Olímpica do Jamor, 

batendo vários recordes nacionais, ganhando 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de 

bronze e uma campeã nacional nos 50 e 100 livres de natação adaptada. 

Ginástica Sénior 

Continuação das aulas de ginástica sénior ao abrigo do Programa +55 da CML e em 

parceria com o Grupo Desportivo Dramático Ramiro José. 

Hidroginástica 

Continuação das aulas de hidroginástica gratuitas para fregueses com mais de 55 anos, 

nas piscinas do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso. 
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Voleibol 

Continuação da parceria com o Filipa de Lencastre Voleibol para o desenvolvimento da 

modalidade na Freguesia, tornando-se no maior polo de formação na cidade. 

Participação na Fase Final das Olisipíadas, resultando num primeiro lugar e em dois 

segundos nos três escalões existentes. 

Caminhada 

Realização de mais uma caminhada na Freguesia, aberta a todos os fregueses. 

Futebol 

Reunião com o Técnico Futebol Clube para a análise de possíveis parcerias a 

estabelecer futuramente.  

Participação da Associação de Pais da EB S.João de Deus na Fase Final das 

Olisipíadas. 

 

Rugby 

Participação na Fase Final das Olisipíadas. 

Olisipíadas 

Na 5ª Edição das Olisipíadas, a Junta de Freguesia do Areeiro participou mais uma vez 

em atividades de experimentação e competição, inseridas num programa de jogos a 

realizar localmente de acordo com a organização dos agrupamentos de freguesias. 

Neste sentido, foram realizadas várias Reuniões da Comissão Organizadora (10 e 21 

maio). Relativamente aos eventos escola, este ano, a Junta de Freguesia do Areeiro, 

registou 5 eventos, envolvendo 5 modalidades distintas: Showdow, Atletismo; Futebol; 

Andebol e Basquetebol. Durante a sua realização houve, também, a promoção das 

Olisipíadas na freguesia, através da mascote do “KIKO”. Estiveram envolvidas: Escola 

Filipa Lencastre e a escola EB 1 São João Deus. A Fase final das Olisipíadas decorreu 

nos dias 1 e 2 de junho e que teve uma forte participação dos fregueses em quase todas 

as modalidades 
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Feira das Coletividades e Casas Regionais 

Durante os dias 24,25 e 26 de Maio, na Alameda D.Afonso Henriques, foi realizada mais 

uma vez a Feira das Coletividades e Casas Regionais organizado pela ACCL, FCDL e 

Junta de Freguesia do Areeiro. Este evento tem crescido anualmente no número de 

participantes, propiciando aos fregueses a possibilidade de adquirir produtos típicos e 

regionais, jogos tradicionais e folclore de todo o País. 

 

Ginásio do Alto do Pina 

Os festejos populares em honra do Santo António, são a grande tradição dos festejos 

em Lisboa, caracterizado pelas marchas populares. Em nome da Identidade cultural, a 

Junta de freguesia do Areeiro, faz-se representar pela Marcha do Alto do Pina e pela 

marcha infantil, denominada Marcha do Altopininhas. Em nome da Identidade cultural 

da sua comunidade, a Junta de Freguesia do Areeiro apoia a Marcha do Alto do Pina, 

adulta e infantil, tendo a adulta ganho este ano a competição. 

 

Rotary Clube Lisboa Norte 

Continuação dos contactos entre ambas as entidades para o estabelecimento de uma 

parceria de âmbito social. 

 

Paróquia de S.João de Deus 

Presença no Jubileu do Rev. Cónego Carlos Pais. 

 
 

Tempos Livres e Lazer 
 

Passeio às Salinas de Rio Maior e Almeirim 

 

Planeamento e organização de mais um passeio realizado pela junta de freguesia do 

Areeiro a preços acessíveis destinado a todos os residentes para promover momentos 

de lazer, convívio e tempos Livres junto da população da freguesia. Este passeio incluiu 

almoço, lanche convívio e animação/baile.  
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Exposição de Carros de Bombeiros Clássicos 

Planeamento e organização do evento. Pretende-se com esta iniciativa promover a ação 

humanitária dos corpos de bombeiros, bem como o seu esforço na preservação do 

património. 

 

Modernização administrativa 
 

 Estudo de soluções por forma a baixar os custos fixos mensais de IT e melhoria das 

condições disponíveis, nomeadamente, servidores com largura de banda extra para 

permitir grande fluxo de tráfego por forma a lidar com grande quantidade de 

informação transferidas durante inscrições em atividades. Este servidor permite 

também a utilização de um balcão virtual com acesso a todos os fregueses da Junta 

de Freguesia do Areeiro facilitando as suas interações com a junta, consulta de 

atividades, inscrições online entre outros ainda em curso. A poupança neste novo 

servidor foi de cerca de 50% em relação ao anterior e ainda assim tendo o novo 

muito melhores características técnicas para servir a Junta e os seus Fregueses. 

 Negociação de contratação de um novo serviço de alojamento, permitindo 

poupança nos custos e alargamento das quotas para caixas de mail e website's. 

Este novo alojamento veio colmatar o problema de limitação de quota nas caixas 

de mail, bem como o alojamento de wedsite's da Junta. A poupança neste novo 

alojamento foi de cerca de 20% em relação anterior tendo muito mais espaço 

disponível para caixas de mail, website's e outros.  

 Otimização do sistema de inscrições em atividades através da criação de um Balcão 

Virtual, nomeadamente inscrições e pagamento online, facilitando a vida dos 

Fregueses evitando a deslocação e filas, inscrever, enviar documentos e efetuar o 

pagamento da atividade.  

 Testes de otimização de cobertura de rede wireless no piso 3 da Sede. Com estes 

testes pretende-se melhorar a cobertura do piso 3 da Sede com o máximo de 

contenção de custos possível.  

 Renegociação do contrato de anti-vírus o que permitiu uma poupança de cerca de 

50% na subscrição de 2 anos mantendo as condições previamente acordadas. 

 Modificação dos termos do contrato de comunicações com a Vodafone para o Posto 

Clínico. Alteração para fibra ótica sem aumento de custos. 
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 Reuniões com a Fresoft para a implementação do balcão virtual e para ministrar 

formação aos funcionários da Junta de Freguesia para lidarem com este. 

 Reuniões com a Fresoft para a definição e apresentação do template do novo site 

da Junta de Freguesia. 

 Manutenção do parque informático dos serviços. 

 

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, neste período, algumas 

ações em áreas distintas como: 

 
Planeamento de Recursos Humanos:  

Procedeu-se a uma mobilidade interna intercarreiras para a carreira/categoria de 

Técnico Superior no Núcleo da Ação Social, a duas consolidações de mobilidades 

intercarreiras para a carreira de Técnico Superior no Núcleo da Ação Social e duas 

consolidações de mobilidade interna intercategorias para a categoria Coordenador 

Técnico no GAP e no Núcleo de intervenção Urbana. 

Foi deferido o pedido de mobilidade na categoria, de um funcionário, afeto ao Núcleo de 

Recursos Humanos, na carreira/categoria de Técnico Superior, para o exercício de 

funções no Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

Abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de 7(sete) postos de 

trabalho na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

na Carreira/ Categoria de Assistente Operacional. 

 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho:  

Foram implementadas melhorias corretivas no Posto de Limpeza, com a aquisição de 

material absorvente e bacias de retenção para a zona de armazém de produtos 

perigosos.  

Foi efetuada verificação “in loco” de algumas atividades, de modo a proceder-se à 

avaliação dos riscos profissionais, decorrentes das atividades desempenhadas e à 

elaboração das respetivas medidas de controlo a implementar, bem como a informação 

e sensibilização de todos os trabalhadores. 
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Foram elaborados e dirigidos questionários aos trabalhadores, afetos ao Núcleo de 

Higiene Urbana, com o objetivo de participação na melhoria contínua das condições de 

segurança e saúde no trabalho. Os dados obtidos foram submetidos a análise rigorosa 

e serão tidos em conta na melhoria das condições de trabalho.  

Têm sido desenvolvidos posters informativos, para afixação nos locais de trabalho, 

sobre temáticas importantes nesta área.  

No âmbito da Saúde no Trabalho, foram realizados os exames médicos periódicos para 

determinar o estado de aptidão médica do trabalhador para a função. 

 

Formação:  

Foi realizada uma ação de formação de acordo com as necessidades formativas 

identificadas para o ano de 2019, nomeadamente em Contratação Pública e, efetuados 

pedidos com a previsão de datas para frequência em ações de formação em 

“Aprovisionamento: gestão de stocks”, “Higiene e Segurança no Trabalho”, “Floricultura 

e Jardinagem: Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos“ e “Formação integrada para 

trabalhadores da limpeza urbana: Higiene, Prevenção e Segurança”, de forma a garantir 

a atualização de conhecimentos e melhoria das competências dos trabalhadores da 

Freguesia. 

 

Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo 
(NIPE) 
Núcleo de Inserção Profissional 

O NIPE foi criado com o objetivo de disponibilizar aos residentes da Freguesia ofertas 

de emprego e conselhos úteis para que sejam bem-sucedidos na procura ativa de 

emprego, colaborando, igualmente, com as empresas da Freguesia prestando 

informação e apoio na captação de ofertas de emprego, divulgação de ofertas de 

emprego juntos dos desempregados, triagem e identificação de candidaturas válidas e 

respetivo encaminhamento.  

Período compreendido entre 10/05/2019 e 06/06/2019: Foram realizados 2 (dois) 

atendimentos individuais a residentes, para procura de emprego e encaminhamento 

para ações de formação e 1 (um) atendimento para divulgação de oferta de trabalho e 

possível identificação de candidaturas válidas. 

Foram inseridas 15 (quinze) ofertas de emprego e 11 (onze) ofertas de formação gratuita 

na Plataforma “O Que Posso Oferecer”, resultando em 85647 de acessos, de acordo 

com os dados obtidos, conforme gráfico abaixo: 
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Fonte: Quadro Resumo da Plataforma “O Que Posso Oferecer”.  

 

Empreendedorismo - Programa AreeiroEmpreende 

O Programa AreeiroEmpreende lançado pelo Gabinete de Inserção Profissional, 

entretanto renomeado Núcleo de Inserção Profissional e Empreendedorismo, visa 

apadrinhar ideias que se encontrem numa fase embrionária, suscetíveis de se 

transformarem num negócio e que tragam mais valias à comunidade local do Areeiro, 

com particular ênfase em projetos de desenvolvimento em áreas como envelhecimento 

ativo, saúde na 3ª idade / geriatria, mobilidade, cidades inteligentes / cidades ecológicas, 

comércio local, serviços autárquicos, participação cívica e comunitária.  

Nesta Edição (2018/2019) foram selecionados 2 (dois) projetos: O Projeto “Estaciona-

te” e o Projeto “AAL4Life”, por se considerarem trazer benefícios à Freguesia.  

Nesse sentido, foi efetuado o respetivo acompanhamento e apoio dos projetos, por parte 

do NIPE, para futura implementação na Freguesia. 

 

Departamento da Saúde 
 
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 (APDP), 

organizámos uma sessão formativa intitulada “Como aprender a viver com a diabetes”. 

A iniciativa voltou a despertar grande interesse entre os nossos Fregueses Diabéticos e 

seus cuidadores. Estiveram presentes 28 Fregueses. 

Celebrámos um acordo de colaboração com o Dr. Paulo Clemente Coelho, 

Reumatologista, com consultório na nossa Freguesia. Este acordo disponibilizará a 

todos os nossos Fregueses consultas de Reumatologia a um preço especial. 
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CONSULTAS MÉDICAS 

 

   
Abril Maio TOTAL 

Especialidades 
    

Med. Dentária 
 

115 196 311 

Ortopedia 
 

5 2 7 

Dermatologia 
 

30 26 56 

Clínica Médica 
 

30 35 65 

Otorrino 
 

16 15 31 

Oftalmologia 
 

9 22 31 

Ginecologia 
 

6 14 20 

Psicologia Clínica 
 

1 3 4 

Nutricionista 
 

2 1 3 

Urologia 
 

5 5 10 

TOTAL 
 

219 319 538 

 

TRATAMENTOS 

   
Abril Maio TOTAL 

     
Enfermagem 

 
144 152 296 

Fisioterapia 
 

18 18 36 

Osteopatia 
 

10 12 22 

TOTAL 
  

172 182 354 

 

Tabela 2 – Quadro resumo das consultas e tratamentos 

 
 

                                           
Lisboa, 18 de junho de 2019 

     O Presidente da J. F. Areeiro, 
Fernando Braamcamp 


