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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:  

300 - Atestados / Declarações 

 

o Registos e renovações de licenças de canídeos:  

75 – Registos / Licenças 

 

Institucional 
 

Atendimento à população: 

Neste período, recebi 7 moradores onde me foram apresentadas várias questões sobre 

a freguesia. 

17 de junho de 2019 

Reunião com Vereador dos Direitos Sociais Manuel Grilo 

Neste dia reuni, com o vereador Manuel Grilo, ficou definido que o ex. Jardim de infância 

António José de Almeida passará para o arquivo municipal do bairro do arco cego a ser 

reabilitado pela CML. 

Quanto à vivenda nº 24 da Av. António José de Almeida passará para a Junta de 

Freguesia do Areeiro, sendo reabilitada através de um CDC já autorizado pela 

assembleia de freguesia do Areeiro. 

26 de junho de 2019 

Procedi a uma vistoria técnica, ao n.º 24 da Av. António José de almeida, com arquitetos 

especializados na área da reabilitação, afim de adaptar o edifício à futura creche do 

Areeiro. 
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03 de julho de 2019 

Estive presente na inauguração do elevador de entrecampos que liga as Freguesias 

do Areeiro e Alvalade. 

No âmbito da requalificação do espaço publico entendeu a junta recuperar os espaços 

ajardinados daquela zona. 

02 de agosto de 2019 

Nesta data reuni com a Dr.ª Maria Manuela Azevedo da Divisão de Organização de 

Eventos e Protocolo da CML e a Dr.ª Maria Ribeiro Dias Ferreira da RTP afim de ultimar 

os preparativos do evento RTP-andamento que irá realizar-se dia 15 de setembro na 

Alameda Dom Afonso Henriques. Aproveitei para relembrar o descontentamento da 

população para o número exagerado de eventos organizados pela CML neste local. 

20 de agosto de 2019 

A convite da SCML participei na inauguração SOL- Saúde Oral de Lisboa localizado na 

freguesia onde irão ser prestados cuidados de saúde oral à população dos 0-18 anos 

do distrito de Lisboa. 

Esta unidade prevê um número de 80 mil atos clínicos neste primeiro de atividade.  

  

Departamento de Intervenção Urbana e Património 

 

- Requalificação/alteração total do espaço de balneários masculinos do edifico da 

Higiene Urbana no Areeiro, criando mais espaço o que levou ao aumento de duches; 

foram colocadas loiças novas, torneiras temporizadas, cabines de WC, separadores de 

duches; criando-se assim melhores condições à equipa da H.U.  

- Requalificação / substituição do pavimento (soalho flutuante) da sala multiusos das 

instalações da Junta de Freguesia na Rua do Arco do Cego, nº 54 onde funciona o CIA 

- CENTRO INTERGERACIONAL DO AREEIRO. Também foi colocada uma porta de 

fole no acesso à referida sala.  

Apoio dado a EB1 – S. Joao de Deus em diversas áreas: 

 - Restauro do equipamento lúdico/multifunções (escorrega, argolas; parede escalada; 

rede, escada vertical, corda escalada)  

- Limpeza geral das instalações (empresa de serviços)  
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- Lavagem das zonas exteriores (pátios) com levantamento de todas as grelhas de 

acesso as caleiras de drenagem de águas, assim como a sua limpeza /desentupimento; 

este trabalho foi realizado por elementos da Higiene urbana do Areeiro      

- Colocação de um ponto de água junto aos contentores / salas. 

- Reparação de rotura e deslocação do ponto de água que dá apoio a horta 

comunitária             

- Colocação de fechadura nova no portão lateral a entrada principal  

- Reparação de pedras (coladas) partidas e fixação das mesmas no canteiro da entrada 

principal.    

- Desbaratização e desratização nas áreas exteriores (pátios/condutas) realizada por 

empresa de serviços especializada.                                                             

 

Secção Mobiliário Urbano  

• Colocação de um banco novo na Alameda D. Afonso Henriques devido a acidente 

causado por um veículo.  

• Colocação de um banco novo na Av. Guerra Junqueiro, devido a um possível 

acidente.  

• Instalação de 4 mesas/bancos novos no Jardim Fernando Pessa em substituição de 

3 mesas/bancos existentes que devido ao seu estado.  

• Reparação de equipamentos existentes no Parque infantil da Alameda D. Afonso 

Henriques devido a vandalismo; o multiusos na zona do passadiço e um boneco de 

mola com fixações partidas.  

• Substituição do fecho da porta de acesso ao parque infantil no Jardim Fernando 

Pessa. 

• Colocação de dois dispensadores de sacos para dejetos caninos, na Praça Afrânio 

Peixoto e na Praceta Joao do Rio  

• Reparação do bebedouro junto ao polidesportivo no jardim Fernando Pessa.  

 

Secção de Manutenção de Espaço Público 

 

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

passeios, nivelamento de algumas zonas de passeio que poderiam originar quedas. 
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Refixação de pilaretes danificados, em algumas situações colocação de novos, em 

várias zonas da Freguesia. 

 

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

locais da Freguesia assim como a reafixação de alguns. 

 

• Colocação de grelhas novas nas caleiras existentes entre patamares da escada 

que liga a Av. Eng.º Arantes e Oliveira a Rua Prof.ª Maria de Lurdes Belchior,devido 

a roubo.  

 

Secção de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos  

 

o Deservagem nos seguintes arruamentos:  

  

Rua de Entrecampos, 11-06-2019 

Rua João Villaret, 11-06-2019 

Rua Oliveira Martins, 11-06-2019 

Logradouro Rua Presidente Wilson, 11-06-2019 

Av. Almirante Gago Coutinho, 11-06-2019 

Az. Fonte do Louro, 12-06-2019 

Av. Afonso Costa, 12-06-2019 

Praça de Londres, 15-06-2019 

Av. Roma, 15-06-2019 

Av. Guerra Junqueiro, 17-06-2019 

Av. Afonso Costa,  24-06-2019 

Praça de Londres, 27-06-2019 

Bairro dos Atores, 28-06-2019 

Rua Barão de Sabrosa, 28-06-2019 

Av. Afonso Costa, 02-07-2019 

Vila da Rua Augusto Machado, 03-07-2019 

Logradouros TLP, 04-07-2019 

Av. Madrid, 05-07-2019 

Rua João Villaret, 05-07-2019 

Av. Almirante Reis, 06-07-2019 

Rua Barão de Sabrosa, 08-07-2019 

Av. João XXI, 08-07-2019 

Av. Sacadura Cabral, 08-07-2019 

Rua Margarida de Abreu, 09-07-2019 



 

8 
 

Rua Manuel Gouveia, 09-07-2019 

Rua de Entrecampos, 09-07-2019 

Bairro dos Atores, 11-07-2019 

Av. São João de Deus, 11-07-2019 

Av. Óscar Monteiro Torres, 11-07-2019 

Av. João XXI, 12-07-2019 

Rua Dona Filipa de Vilhena, 12-07-2019 

Av. António José de Almeida, 15-07-2019 

Av. México, 16-07-2019 

Alameda, 16-07-2019 

Rua Américo Durão, 17-07-2019 

Bairro Social Norte, 18-07-2019 

Bairro Social Sul, 18-07-2019 

Bairro dos Atores, 19-07-2019 

Rua Al Berto, 23-07-2019 

Parque da JFA, 26-07-2019 

Bairro dos Atores, 26-07-2019 

Praça de Londres, 29-07-2019 

Alameda, 30-07-2019 

Rua Sarmento Beires, 30-07-2019 

Av. Almirante Reis, 01-08-2019 

Av. João XXI, 02-08-2019 

Av. Roma, 02-08-2019 

Bairro Portugal Novo, 05-08-2019 

Av. Manuel da Maia, 07-08-2019 

Rua João da Silva, 08-08-2019 

Bairro Portugal Novo, 08-08-2019 

Rua Barão de Sabrosa, 12-08-2019 

Praça de Londres, 13-08-2019 

Bairro Social Sul, 21-08-2019 

 

 

o Lavagens de arruamentos: 

 

Rua Edison, 01-07-2019  

Praça João do Rio , 01-07-2019  

Rua Augusto Machado, 02-07-2019  

Vila da Av. Guerra Junqueiro, 02-07-2019  

Praça Afrânio Peixoto, 03-07-2019  



 

9 
 

Rua Manuel Gouveia, 09-07-2019  

Av. Afonso Costa, 10-07-2019, Junto à PT 

Av. São João de Deus, 15-07-2019  

Rua Vítor Hugo, 16-07-2019  

Rua Agostinho Lourenço, 17-07-2019  

Rua Américo Durão, 17-07-2019  

Rua Cervantes, 18-07-2019  

Lago Praça Afrânio Peixoto, 25-07-2019, Manutenção 

Av. Sacadura Cabral, 01-08-2019  

Bairro Portugal Novo, 09-08-2019  

Escola Primária, 20-08-2019, Agrupamento Filipa de Lencastre 

 

o Outros trabalhos realizados: 
 

• Limpeza/varredura diária de arrumamentos, manual e mecanizada (varredoura 

elétrica). 

• Lavagens (lavadoura /mecanizada) regulares de vários pontos da Freguesia que 

normalmente são utilizados como WC, s., assim como os parques infantis  

• 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: 

 

   Santos Populares, 12-06-2019, Festas de Lisboa 

              Santos Populares JFA, 21-06-2019, Alameda 

              Santos Populares JFA, 22-06-2019, Bairro dos Atores 

              Jardim de Encantar,  06-07-2019, Jardim Fernando Pessa 

              Praia Campo, 26-07-2019, Recolha de Material 

              Jardim de Encantar, 03-08-2019, Jardim Fernando Pessa 

              Bairro Portugal Novo, 14-08-2019, Festa N. S. da Graça 

 

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; 
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• Recolha periódica de lixos domésticos dos espaços verdes; 

• Manutenção dos espaços verdes da Escola Básica, 2º Ciclo e Átrio Central do 

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre; 

• Plantação de árvores e arbustos no Espaço junto ao elevador e passagem pedonal 

da Rua de Entrecampos; 

• Plantação de 1 exemplar de Fraxinus angustifólia numa caldeira da Rua de 

Entrecampos; 

• Realização de plantações por baixo do mural “Carta de Lisboa” situado no Jardim 

Fernando Pessa; 

• Limpeza de 2 palmeiras na Rua Sarmento Beires; 

• Colocação de terra no parque canino; 

• Substituição de material de rega danificado; 

• Reparação de diversas roturas do sistema de rega 

• Rega de árvores em caldeira. 

 

Departamento de Licenciamento  
 

Período: 15. junho / 27. agosto 

No âmbito do regime de Licenciamento Zero, foram recebidas 82 meras comunicações 

prévias e 1 pedido de autorização, que foi indeferido. 

 

A única licença de venda ambulante de flores ativa (mensal) tem sido renovada 

regularmente. 

 

Foram emitidas 12 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 junho e julho de 2019 realizámos 110 atendimentos em gabinete e 

17 visitas domiciliárias de acompanhamento e avaliação. Foram ainda realizadas 8 
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diligencias externas, entre elas acompanhamentos 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 8 intervenções de pequenas 

reparações em habitações entre os meses de junho e julho de 2019. 

 

• Programa de Apoio Alimentar 

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

de 2019, assegurámos o apoio alimentar a 229 fregueses, o correspondente a 90 

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

 

• Programa Olá Bom Dia 

Ao abrigo do Programa Olá Bom Dia, realizámos 629 chamadas telefónicas para 

residentes sinalizados para este Programa, entre os meses de junho de 2019 e julho 

de 2019. 

 

• Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento 

Entre junho e julho de 2019 os utentes beneficiários do Programa Abem da Freguesia 

do Areeiro, puderam adquirir sem custos 423 embalagens de medicamentos 

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

1546,77€. 

 

• Comissão de Proteção 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, neste período, demos seguimento a dois pedidos de intervenção ao abrigo 

do art. 4º alínea k) da Lei 147/99, bem como acompanhamos articuladamente com a 

CPCJ Lisboa Centro o cumprimento dos acordos de promoção e proteção referentes 

a crianças residentes na freguesia do Areeiro. 

 

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

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

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

Lisboa.  
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• Iniciativa Bebé Areeiro 

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

abrangemos 50 recém-nascidos através desta iniciativa. 

 

• Ação de Sensibilização – Associação Crescer 

No mês de julho promovemos em parceria com a Associação Crescer uma ação de 

sensibilização sobre recolha segura de seringas em locais de risco, junto da equipa de 

higiene urbana da Junta de Freguesia, uma vez que são frequentes as solicitações de 

recolha destes objetos potencialmente contaminados, por parte da comunidade. A 

ação teve por objetivo assegurar não só a segurança de quem recolhe, como também 

o adequado tratamento destes materiais, nomeadamente através do seu 

acondicionamento em contentores apropriados e encaminhamento para empresas 

devidamente acreditadas. 

 

• Comissão Social de Freguesia do Areeiro 

No dia 28 de junho reuniu-se o 1º plenário da Comissão Social de Freguesia do Areeiro 

para aprovação do Regulamento Interno e constituição do Núcleo Executivo. Nesta 

reunião constituíram-se como parceiras desta Comissão as seguintes entidades: 

▪ Junta de Freguesia do Areeiro; 

▪ Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – UDIP Alameda 

▪ Polícia de Segurança Pública 5ª divisão 

▪ Centro Social Paroquial de São João de Deus 

▪ Associação para o Estudo e Integração Psicossocial (AEIPS) 

▪ Comunidade Vida e Paz 

▪ AMI Porta Amiga das Olaias 

▪ Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa (GIRA) 

▪ Fundação São João de Deus 

▪ Associação O Ninho 

▪ Farmácia Algarve 

 

• Conselho Local de Ação Social 

Estivemos presentes na 34ª Reunião Plenária do CLAS Lisboa. 

 

• Reuniões de Articulação 

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

articulação de respostas na freguesia do Areeiro: 

• Núcleo Local de Inserção 6 – UDIP Alameda 
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• Equipa Generalista - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 

UDIP Alameda 

• Centro de Dia do Alto do Pina 

• Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência (OED) 

 

 

Educação 
 

Escolas  

Jardim de Infância António José de Almeida e EB1 São João de Deus 

Participação no Arraial de final de ano da EB 1 São João de Deus. 

Durante a interrupção escolar para as férias de verão foram realizadas as reparações 

necessárias, bem como a limpeza anual do espaço escolar e limpeza de canteiros para 

que os nossos alunos tenham o melhor regresso às aulas. 

Preparação dos Kits de material escolar entregues no primeiro dia de aulas de forma 

aliviar as famílias deste custo no início do ano letivo. 

Escola de Verão da Sociedade Portuguesa de Matemática 

Pela primeira vez a SPM escolheu uma escola secundária para a realização anual da 

sua escola de verão. Esta escolha recaiu sobre a Escola Secundária Dona Filipa de 

Lencastre e incluiu conferências, painel/mesa redonda, cursos de formação e 

workshops destinados a professores de secundário e universitários, bem como a alunos 

que quisessem assistir. 

Colónias de Férias 

Areeiro em Férias no Verão 

Realização e acompanhamento do Programa Areeiro em Férias no Verão, uma colónia 

de férias não-residencial dirigida a crianças dos 6 aos 12 anos de idade e dos 13 aos 

16 anos, que visa dar um suporte adicional às famílias residentes, neste período de 

férias em que as respostas sociais alternativas são poucas.  

O programa Areeiro em Férias no Verão contou com idas à praia e à piscina, aulas de 

surf e iniciativas desportivas, culturais, lúdicas e didáticas.  

Visitas à Quinta Pedagógica dos Olivais, à Escola de Trânsito da Serafina, aos parques 

do Alvito e dos Índios, no Monsanto, e ao Pavilhão do Conhecimento são alguns dos 

sítios que fazem parte do roteiro do Areeiro em Férias no Verão dos 6 aos 12 anos, 

enquanto que os mais velhos, do Programa para Jovens dos 13 aos 17 anos, 
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aproveitaram a parte mais radical das férias com iniciativas como Karts, paintball e 

arborismo. 

Areeiro em Férias dos 3 aos 5 

Preparação, divulgação, e receção de inscrições (no balcão virtual e presencialmente) 

para o programa Areeiro em Férias dos 3 aos 5 anos de idade e que se realizou em 

parceria com a IPSS Casa Menino de Deus. Esta iniciativa tem o objetivo de 

proporcionar umas férias lúdicas e didáticas para as crianças da freguesia do Areeiro, e 

realiza-se de 29 de julho a 30 de agosto. 

Workshops de culinária, ateliers de artes plásticas, pintura e culinária, passeios, jogos 

e visitas a museus e brincadeiras ao ar livre são algumas das atividades que estas 

crianças puderam usufruir.  

 

Areeiro em Férias em agosto 

Preparação, divulgação, e receção de inscrições (no balcão virtual e presencialmente) 

para o programa Areeiro em Férias em agosto, dirigido a crianças dos 6 aos 12 anos de 

idade e que teve lugar no Centro Intergeracional do Areeiro. Esta iniciativa tem o objetivo 

de proporcionar umas férias lúdicas e didáticas para as crianças da freguesia do Areeiro, 

e realizou-se de 29 de julho a 30 de agosto e contou com várias atividades como idas à 

piscina, parques, jardim zoológico ou museu da carris. 

Universidade Sénior 

Planeamento do ano letivo de 2019/2020 e abertura de inscrições (presencialmente e 

no balcão virtual) para o mesmo. 

Aulas de Cerâmica e Pintura 

Planeamento e abertura das inscrições para as aulas de Cerâmica e Pintura que se 

realizaram no balcão virtual e presencialmente. Estas aulas são de frequência gratuita, 

decorrem na Casa da Cultura e Juventude do Alto do Pina e há três horários disponíveis: 

Pintura - 2ªf e 6ªf das 10H - 13H e 2ªf e 4ªf das 14H - 17H. 

Cerâmica - 3ªf e 5ª das 10H - 13h. 
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Centro de Desenvolvimento Comunitário do Areeiro 

 
O relatório trimestral referente ao Centro de Desenvolvimento Comunitário – Areeiro por 

TI apresenta a intervenção realizada de 19 de junho de 2019 a 21 de agosto de 2019 

através do nº de processos em acompanhamento no Gabinete de Psicologia e de 

Serviço Social assim como do número de participantes que, durantes este período, 

integraram as diversas atividades/valências. 

 

Atividade | Valência Nº Processos 

Gabinete de Psicologia 10 

Gabinete de Serviço Social 70 

  

Atividade | Valência Nº de 

Participantes 

Grupo ABC (Aprender, Crescer e Brincar) 20 

Português Nosso 15 

Ginástica Sénior 9 

Centro de Convívio * 

Centro de Inclusão Digital * 

Atividades Educativas para crianças e jovens 45 

Cineclube Areeiro– Atelier de Fotografia e Vídeo * 

Aulas de Teatro 13 

Aulas de Ioga * 

Dar voz às emoções * 

Capacitação e Integração de Voluntários 11 

Explicações * 

Tabela 1 – Atividades do CDC e nº participantes 

 

Devido ao arranque das férias letivas efetuou-se a pausa nas atividades (marcadas com 

*), retornando novamente em setembro com o início do próximo ano letivo.  

 

Outras Iniciativas: 

Férias no CDC 

Com o fim do ano letivo iniciaram as férias no CDC, decorrem durante todo o período 

das interrupções letivas. 
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Jogos, passeios, ateliers de culinária e plasticina, sessões de cinema, idas à piscina, 

jogos de água, visita à Tapada Nacional de Mafra, ao Instituto Superior Técnico, ao 

Oceanário e até organização de um Arraial foram algumas atividades que as crianças 

deste Centro puderam usufruir, entre outras.  

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 com intervenção 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 
 

Ano letivo 2018/2019 

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 até ao final do mês de junho, altura em que o CIA 

encerrou para férias. 

Interrupção das atividades do CIA Julho e agosto 

Durante o mês de julho foram realizadas algumas obras de manutenção necessárias ao 

bom funcionamento do espaço. 

Em agosto o espaço do CIA acolhe o Programa Areeiro em Férias em agosto. 

Ano letivo 2019/2020 

Planeamento do ano letivo de 2019/2020 e abertura de inscrições através do Balcão 

Virtual para todas as atividades desenvolvidas no Centro. 

Atividades  

Yoga, power fit, pilates, ginástica sénior, zumba e ginástica localizadas, Hip-Hop, 80´s 

Club, Grupos ABC, Ginástica pré e pós-parto são algumas das atividades disponíveis. 
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Espaço Jovem 

Planeamento do ano letivo de 2019/2020 com vista à continuação da promoção do 

sucesso escolar, convívio entre as crianças e jovens, bem como o desenvolvimento de 

atividades lúdicas e educativas. O Espaço Jovem funciona em dois horários distintos 

(8h às 13h e 14h30 às 19h30) de forma a poder ser frequentado tanto pelas crianças 

que têm aulas de manhã como pelas crianças que têm aulas à tarde. 

 

 Cultura e Dinamização de Espaço Público 
 

Palestras  

Realização de palestra com o historiador Paulo Catarino Lopes intitulada "A Alteridade 

nos Relatos de Viagens Medievais". 

Realização de palestra com o historiador Jorge Artur Sousa Gomes intitulada "A queda 

da Índia Portuguesa". 

Arraial Popular do Areeiro 

Organização e divulgação do Arraial 2019 que este ano teve a duração de dois dias e 

contou com a presença da artista de música popular Ruth Marlene no dia 21 de junho 

na Alameda D. Afonso Henriques. Tal como nas edições anteriores, o Arraial contou 

ainda com as atuaçôes da TUIST-Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico, da 

Marcha dos Altopininhas e da Marcha do Alto do Pina, vencedora das Marchas 

Populares 2019 e vencedora também das categorias de melhor coreografia e melhor 

letra. Nesta ocasião o Presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando 

Braamcamp, entregou ao Ginásio do Alto do Pina um quadro com uma fotografia da 

atuação da marcha em homenagem ao excelente trabalho levado a cabo por esta 

coletividade que todos os anos se empenha em manter a tradição das marchas e das 

festas populares no bairro do Alto do Pina. Este ano tivemos ainda como convidados 

Marcha sénior de Pontével. 

No dia 22 de junho o Arraial voltou as origens e tradições e foi realizado no Bairro dos 

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

famosa sardinhada, fados e baile popular. 

Na mesma noite, toda a rua foi limpa pelos nossos colaboradores da Higiene Urbana e 

a circulação reposta. 
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Jardim de Encantar do Areeiro 

Organização e realização das sessões de julho, agosto e setembro 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. Nas edições destes meses, cuja alguma 

programação difere de mês para mês, tivemos dança para pais e filhos, a visita da 

princesa Vaiana, o Musical "A Formiga e a Cigarra", o Musical "Hakuna Matata" e à Hora 

do Conto "O Baile das Vogais", para além dos habituais espaços de brincadeira como 

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

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

espaço. Todos os eventos contaram ainda com oferta de pipocas e de algodão doce, 

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

balões e com 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.  

Open Night 

A Junta de Freguesia do Areeiro em parceria com a Associação de Comerciantes “Bairro 

em Movimento”, levaram a cabo mais uma edição da noite dedicada ao comercio local, 

contando com a participação das lojas da avenida Roma, João XXI, Paris, Sacadura 

Cabral, Óscar Monteiro Torres, Marconi, Manuel da Maia, Guerra Junqueiro e Praça de 

Londres onde estiveram de portas abertas com muita música, promoções, brindes e 

animação. 

Este ano, devido ao mau tempo, a iniciativa foi adiada da tradicional primeira 5ªfeira do 

mês de junho para a última 5ªfeira do mesmo mês e teve como tema os Anos 80 e 

encheu as ruas da freguesia de animação, música e dança. 

Neste evento foi possível ainda medir a tensão arterial e a glicémia e ao mesmo tempo 

conhecer o projeto "Estaciona-te!" que foi uma das ideias vencedoras do Areeiro 

Empreende, assim como participar numa das duas aulas abertas do 80`s Club, uma 

iniciativa que se realiza no CIA. 

Cinema ao Ar Livre 

Realização das sessões de Cinema ao Ar Livre de julho e agosto no Jardim Fernando 

Pessa, promovendo momentos de convívio e lazer.  

A sessão programada para o dia 27 de julho, sábado, teve de ser adiada devido ao mau 

tempo e realizou-se no dia 4 de agosto em dose dupla. Às 18h foi exibido o filme "Cai 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFlNuRxTAIQzva4Y3pv7GdiGv59wwGgZSoVqqWRM10V%7E%3B4pQFh%7E_YCJ%7E_oM7xqvA4P9A6X0Wl3Cc6X0VpX%7E_D9gZy5QFzc1YVPOj5gdivK8CSEYKc0p7QbxvqdkuYfOFG3IuLrYWNUelap3qZTAO0EECYq1LFjg0Dsq1Bhj4B0SSr1WOl3bFXiYn2f5Nnl4j7J6W1a3NZ32wcEU4ZKXVDh72L7hOtXbcU7YTp0HPYIRdOi0oPlxLicr9lzza7Gcs4nLXvTUvoS60sSfMvJFIXF3tRopfb68nSsMCNIGNXqHLvO1QO%7E_4K0%7E%3B6OE3uOEYO%7E%3B5CB1%7E_S0uMoQL7w2yb59sg1W2l2hG20OeUcJFlvj2xURLEicWRjCmMUwe1DgDgY45C5kTpGgIsdJbCEMPbIwgk1WOELmuAUmvKLytpYFmPp8Pb4C%7E_7qoFEpAOkXROGrHOFXuUYdGpU1O4UVgavH8GK6vjCFscKy3v8DTYdNo7Gcuf0DQmr2SA%7E-%7E-.bps.a.1165113896997980&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDJwpc1Niq0_DjRV1kii8lIWUfLb0ckmtO4XAYMM5AMl7fKL60gEPF3YrJP_WkeKr7eq6N2Zo1tTYWfW4ESncIndWjM24TKs2XxoVZV_1B6Vqhx6e-8v00oObTub67468uyS7TgE8EvX_zQBEcp_MI6A1oF9nC5fjfmI3pOyNTg8jitUodwxc7Q8kUuFMOR7W8O44Axa5wRyCO6y3_OJ6MBGLKTMEnI7U4FqG_1oKarzxzl0ZHuszTrmTyEGj9UINOu6JKgArhb1Ql6WTOZkh_En3-SL0HtrQqDwYUGb-ikzB7plWyyLXNfTjxOtXUGo5xKnvMXtbfoe3hmCSsLS23mZu3UZHO1yFJvC4voxtu2iIrZjEW-gg6I8Zji2fLCUtzTudhrSE1pMpgXLigK-R6MdMOj_cE-G809hvYumXr5lKsfLEvO6I_xnIMIMuwx3z7HKsWe8WXlXDDoEmg-&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFlNuRxTAIQzva4Y3pv7GdiGv59wwGgZSoVqqWRM10V%7E%3B4pQFh%7E_YCJ%7E_oM7xqvA4P9A6X0Wl3Cc6X0VpX%7E_D9gZy5QFzc1YVPOj5gdivK8CSEYKc0p7QbxvqdkuYfOFG3IuLrYWNUelap3qZTAO0EECYq1LFjg0Dsq1Bhj4B0SSr1WOl3bFXiYn2f5Nnl4j7J6W1a3NZ32wcEU4ZKXVDh72L7hOtXbcU7YTp0HPYIRdOi0oPlxLicr9lzza7Gcs4nLXvTUvoS60sSfMvJFIXF3tRopfb68nSsMCNIGNXqHLvO1QO%7E_4K0%7E%3B6OE3uOEYO%7E%3B5CB1%7E_S0uMoQL7w2yb59sg1W2l2hG20OeUcJFlvj2xURLEicWRjCmMUwe1DgDgY45C5kTpGgIsdJbCEMPbIwgk1WOELmuAUmvKLytpYFmPp8Pb4C%7E_7qoFEpAOkXROGrHOFXuUYdGpU1O4UVgavH8GK6vjCFscKy3v8DTYdNo7Gcuf0DQmr2SA%7E-%7E-.bps.a.1165113896997980&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARDJwpc1Niq0_DjRV1kii8lIWUfLb0ckmtO4XAYMM5AMl7fKL60gEPF3YrJP_WkeKr7eq6N2Zo1tTYWfW4ESncIndWjM24TKs2XxoVZV_1B6Vqhx6e-8v00oObTub67468uyS7TgE8EvX_zQBEcp_MI6A1oF9nC5fjfmI3pOyNTg8jitUodwxc7Q8kUuFMOR7W8O44Axa5wRyCO6y3_OJ6MBGLKTMEnI7U4FqG_1oKarzxzl0ZHuszTrmTyEGj9UINOu6JKgArhb1Ql6WTOZkh_En3-SL0HtrQqDwYUGb-ikzB7plWyyLXNfTjxOtXUGo5xKnvMXtbfoe3hmCSsLS23mZu3UZHO1yFJvC4voxtu2iIrZjEW-gg6I8Zji2fLCUtzTudhrSE1pMpgXLigK-R6MdMOj_cE-G809hvYumXr5lKsfLEvO6I_xnIMIMuwx3z7HKsWe8WXlXDDoEmg-&__tn__=HH-R
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na Real, Corgi", para as crianças e às 21h os "Novos Amigos Improváveis" para os 

adultos. 

No dia 24 de Agosto o filme escolhido foi "A Mulher" com a consagrada atriz Glenn Close 

no papel principal e está ainda programada a última sessão deste ano para o dia 21 de 

setembro. 

Festa Comunitária Portugal Novo 

Realização em parceria com a comissão de festas do Bairro Portugal Novo de mais uma 

edição da Festa de nossa Senhora da Graça, padroeira da cidade da Praia, capital de 

Cabo Verde. Esta é uma festa de iniciativa da comunidade cabo-verdiana aberta a toda 

a comunidade, este ano mais uma vez realizou-se a procissão em honra de Nossa 

Senhora da Graça seguida da Missa no Bairro, o tradicional almoço em que se puderam 

degustar as iguarias típicas de Cabo-Verde e durante a tarde houve dança, música e 

muita animação. 

 

Jurídico 
 

• Emissão de pareceres, nomeadamente, sobre a execução de regras relativas à 

protecção de dados de pessoas singulares e exercício de cargos por titulares de 

cargos políticos; 

• Análise de propostas e elementos de adjudicação do concurso público de 

concessão de quiosque; 

• Foi prestada consultadoria jurídica transversal em assuntos jurídicos nos quais a 

Freguesia é parte envolvida ou interessada, com realce para as novas regras de 

registo de animais domésticos. 

• Elaboração de procedimentos de contra-ordenação, nomeadamente, no âmbito de 

licenciamento e ocupação de espaço público. 

 

 

 Ambiente e Bem-Estar animal 
 

• Presença na Reunião do Vereador Carlos Castro com as juntas de freguesia, 

atinente à área do bem-estar animal, com o objetivo de troca de experiências e 

apresentação da atividade da Casa dos Animais de Lisboa e Provedoria dos 

Animais; 
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• Inauguração de mais um abrigo para gatos assilvestrados na Freguesia, de acordo 

com o programa da JFA de colocação de abrigos, que prevê a colocação de 

abrigos em todo o território, nas colónias de gatos de rua em que tal se justifique; 

 

• Divulgação do acordo de cooperação com a Associação Animalife, para a 

atribuição de alimentos para animais a pessoas com carências económicas 

referenciadas na freguesia; 

 

• Reuniões de trabalho com o Corpo de Voluntários para os Animais da JFA; 

 

• Continuação da prestação de cuidados médico-veterinários a gatos de rua da 

Freguesia; 

 

• Continuação do programa de esterilizações dos gatos de rua das colónias da 

Freguesia; 

 

• Presença do Corpo de Voluntários para os Animais da JFA no Open Night, com o 

objetivo de dar a conhecer a sua atividade aos fregueses, bem como para os 

sensibilizar para a temática do bem-estar animal; 

 

• Reuniões com fregueses atinentes ao pelouro do Ambiente e Bem-Estar Animal; 

 

• Negociações com a CML para a cedência de um terreno para a colocação de um 

pombal contracetivo na Freguesia; 

 

• Realização de campanha contra o abandono de animais durante as férias; 

 

• Divulgação de campanha de sensibilização para a relevância das colónias de 

gatos silvestres, nomeadamente em logradouros fechados, aproveitando a 

efeméride do Dia Mundial do Gato; 

 

• Estudo para a colocação de cinzeiros nas ruas da Freguesia, de forma a combater 

a deposição de resíduos na via pública e redução de micro-plásticos no meio 

ambiente, em parceria com o Núcleo de Intervenção Urbana; 

 

• Estudo da implementação de um programa de reciclagem de lancetas e agulhas 

de diabéticos, em parceria com o pelouro da Saúde; 
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• Hastear da Bandeira Verde atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa; 

 

• Divulgação junto dos comerciantes da Freguesia do acordo de cooperação com a 

Associação Partícula Sustentável para a adoção de copo reutilizável. 

 

Desporto e Associativismo 
 

• Anúncio dos resultados da 5.ª Edição das Olisipíadas, tendo a Junta de Freguesia 

do Areeiro obtido a classificação final de 5.º lugar em 24 freguesias; 

 

• Realização da VII e VIII Caminhadas do Areeiro nos Parques da Bela Vista, Quinta 

da Montanha e pelas ruas da Freguesia, contando com ampla adesão dos 

fregueses, com o propósito de estimular a prática de exercício físico e 

envelhecimento activo. 

 

• Preparação da próxima época desportiva das Escolinhas de futebol do Areeiro e 

abertura de inscrições; 

 

• Abertura de inscrições para as aulas gratuitas de hidroginástica para fregueses no 

Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso; 

 

• Abertura de inscrições para a Academia de Natação do Areeiro, cuja actividade tem 

lugar no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso; 

 

• Presença na Transmissão de Tarefas do Rotary Clube Lisboa Norte; 

 

• Reunião com o Clube de Rugby do Técnico para aprofundamento da parceria; 

 

• Reunião com o Técnico Futebol Clube para a criação de uma parceria; 

 

• Reunião com a Associação de Estudantes do IST com o objetivo de realização de 

uma corrida solidária na Freguesia; 

 

• Divulgação do acordo de cooperação com a Associação de Inquilinos Lisbonense, 

para apoio jurídico aos fregueses sem recursos económicos, em questões ligadas 

à habitação. 
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Tempos Livres e Lazer 
 

• Realização de um passeio gastronómico e cultual a Marvão no dia 30 de junho, 

tendo-se visitado a vila e o seu castelo, almoço e animado baile. Esta iniciativa 

pretende dar a conhecer o património cultural nacional aos fregueses, alguns dos 

quais que de outra forma dificilmente teriam possibilidades de o fazer, bem como 

propiciar momentos de descontração e convívio aos mesmos. 

 

• Reuniões de trabalho para a preparação do Festival Gandhi em 28 de setembro; 

 

• Presença na Festa de Nossa Senhora da Graça no Bairro do Portugal Novo. 

 

Modernização administrativa 
 

• Criação de novas áreas de trabalho conjuntas e migração de antigas por forma a 

descontinuar serviços obsoletos. 

 

• Continuação da otimização do sistema de inscrições em atividades através da 

utilização do Balcão Virtual. 

 

• Migração da base de dados de serviços sociais para um novo alojamento levando 

a uma poupança de 29€ +iva, ou seja, cerca de 25%. 

 

• Desenho e testes de implementação de soluções wireless não só para uso da Junta 

como dos Fregueses, é um exemplo já em prática da disponibilização de WI-FI no 

posto médico. 

 

• Reestruturação da rede de dados de cabos e wireless do posto médico. 

 

• Desenvolvimento do site. 
 

• Manutenção do parque informático. 
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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 consolidação de 

mobilidade interna intercarreiras para a carreira/categoria de Técnico Superior no 

Núcleo de Recursos Humanos. 

Está em curso o procedimento concursal comum com vista ao preenchimento de sete 

(7) postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, na modalidade 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, encontrando-se na 3.º 

fase de seleção - Entrevista Profissional de Seleção. 

 

Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho:  Foram implementadas melhorias 

corretivas em alguns equipamentos, nomeadamente na Sede e no Posto Clínico (Av. 

Óscar Monteiro Torres).  Nas instalações da Sede procedeu-se à colocação de tiras 

abrasivas nos degraus das escadas e no Posto Clínico à sinalização do risco de choque 

contra obstáculo (banda cor amarela e negra).  

Considerando a importância de disponibilizar aos trabalhadores informações para que 

possam tomar medidas convenientes para a proteção da saúde e da segurança e, 

determinar se existem agentes químicos perigosos no local de trabalho, continuam a 

ser solicitadas aos fornecedores as Fichas de Dados de Segurança dos produtos 

utilizados.  

Encontra-se em desenvolvimento a avaliação de riscos profissionais, decorrentes das 

atividades desenvolvidas pelos trabalhadores e respetivas medidas de controlo a 

implementar, bem como a formação/sensibilização para os riscos e medidas 

identificados. 

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

periódicos/ocasionais para determinar o estado de aptidão médica do trabalhador para 

a função. 
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Formação: Procurando responder às necessidades de formação e qualificação dos 

trabalhadores dos diversos Núcleos da JFA e dando cumprimento às necessidades 

formativas, foi solicitada a colaboração dos trabalhadores na identificação da ação de 

formação de interesse, para aperfeiçoamento ou aquisição de novos conhecimentos, 

constantes no Plano de Formação 2019, enviado pelo Departamento de 

Desenvolvimento e Formação da CML (formação gratuita para colaboradores de outras 

autarquias).  

Das ações identificadas, foi encaminhada inscrição para o respetivo Departamento da 

CML.  

 

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 e divulgação de ofertas de emprego junto dos 

desempregados, triagem e identificação de candidaturas válidas e respetivo 

encaminhamento.  

Foi realizado um (1) atendimento individual para apoio na elaboração de CV e procura 

de emprego. 

Foram inseridas sete (7) ofertas de emprego e oito (8) ofertas de formação gratuita na 

Plataforma “O Que Posso Oferecer”, resultando em 57 865 acessos, de acordo com os 

dados obtidos, conforme gráfico abaixo: 

 

Fonte: Quadro Resumo da Plataforma “O Que Posso Oferecer”.  
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Empreendedorismo - Programa AreeiroEmpreende 

O Programa AreeiroEmpreende é uma iniciativa do Núcleo de Inserção Profissional e 

Empreendedorismo da Junta de Freguesia de Areeiro em parceria com o Instituto 

Superior Técnico e 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.  

O Projeto Estaciona-te!, finalista da 2ª Edição do Programa AreeiroEmpreende, que 

consiste em mobiliário urbano composto por módulos low-cost, foi implementado por 

ocasião do evento “Areeiro Open Night”. Este projeto tem percorrido várias artérias da 

Freguesia (Praça de Londres, Praça Francisco Sá Carneiro, Alameda), permitindo que 

a população usufrua de uma maior variedade de espaços públicos disponíveis, 

promovendo simultaneamente um vasto leque de atividades, como rastreios de saúde 

workshops, grupos de discussão e aulas abertas sobre as mais variadas temáticas, 

entre muitas outras.  

Os testemunhos recolhidos são bastante positivos e a iniciativa considerada criativa, 

pertinente e atual.  

A Junta de Freguesia de Areeiro e o Instituto Superior Técnico, mentores do Programa 

AreeiroEmpreende, têm sido igualmente elogiados por todo o apoio prestado e por 

terem tornado possível a sua execução.   

 

Departamento da Saúde 
 

A promoção da saúde representa um ativo determinante na intervenção local, neste 

sentido levámos a cabo as seguintes iniciativas: 

Realização de um Rastreio de Saúde no âmbito da iniciativa “Open Night”, no espaço 

Estaciona-te!, localizado na Praça de Londres. O rastreio contou com a participação de 

28 fregueses que aproveitaram a oportunidade para medir a tensão arterial e a glicemia, 

bem como esclarecer algumas dúvidas com a Enf.ª Sara Medeiros.  

Foi celebrado um acordo de colaboração, exclusivo para residentes no Areeiro, com a 

Pazear, no sentido de proporcionar um novo serviço de massagem terapêutica de 

conforto ao domicílio, orientado para idosos, acamados, situações de demência, 

cuidados paliativos, pós AVC e doença oncológica.  

Em parceria com a APDP - Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal foi 

organizada, no dia 21 de junho, uma sessão formativa de esclarecimento aos diabéticos, 
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intitulada "Como Escolher os Alimentos". A iniciativa voltou a despertar grande interesse 

entre os nossos Fregueses Diabéticos e seus cuidadores, contando com a participação 

de 21 Fregueses.  

 

CONSULTAS MÉDICAS 

 

   
junho julho agosto TOTAL 

Especialidades 
   

 
 

Med. Dentária 
 

136 193 60 389 

Ortopedia 
 

6 8 0 14 

Dermatologia 
 

20 17 7 44 

Clínica Médica 
 

28 53 16 97 

Otorrino 
 

10 27 4 41 

Oftalmologia 
 

16 16 0 32 

Ginecologia 
 

4 8 6 18 

Psicologia Clínica 
 

1 5 0 6 

Nutricionista 
 

1 1 0 2 

Urologia 
 

0 0 1 1 

TOTAL 
 

222 328 94 644 

 

TRATAMENTOS 

   
junho julho agosto TOTAL 

    
 

 
Enfermagem 

 
90 164 63 317 

Fisioterapia 
 

13 8 6 27 

Osteopatia 
 

9 13 4 26 

TOTAL 
 

112 185 73 370 

Tabela 2 – Quadro resumo das consultas e tratamentos 

                                         

 

Lisboa, 28 de agosto de 2019 

     O Presidente da J. F. Areeiro, 

Fernando Braamcamp 


