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AREEIRO IN

Mensagem do Presidente
O Areeiro é uma freguesia solidária, e nem uma 

pandemia faz esmorecer o nosso espírito de 
entreajuda e compaixão. Por isso, ajudamos os 

nossos colaboradores a manterem-se em segurança, 
com testagem voluntária e gratuita à COVID-19, e 

damos a mão aos nossos estudantes, com a 
disponibilização de equipamentos para que possam 

assistir às aulas em casa.

Somos uma freguesia que não recua perante as 
transformações tecnológicas, e abraçamos o Digital 

para trazer novas dinâmicas para a freguesia e para a 
nossa população. Exemplo disso é a aplicação 

Proximcity, um verdadeiro Centro Comercial Online, 
que atesta o compromisso da Junta de Freguesia 

para com o comércio local, apoiando-o numa altura 
tão crítica.

Também olhamos o Desporto como um elemento 
central da força da nossa comunidade, 

continuaremos a trabalhar para que o Pavilhão do 
Casal Vistoso seja restituído à prática desportiva.

E, com os olhos postos nas gerações atuais e nas 
futuras, é com seriedade que atuamos nas áreas do 
Ambiente e Bem-estar Animal. Instalámos cinzeiros 

nas ruas da freguesia, já contamos com um segundo 
Pombal Contracetivo e com um novo parque canino. 

É Bom Viver no Areeiro!

EURICO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
Secretário
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A Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou um Centro Comercial Online, com o objetivo de 
apoiar e promover o comércio local da freguesia.

A plataforma digital, com o nome de Proximcity, oferece uma montra digital aos negócios 
locais, contribuindo, desta forma, para apoiar o pequeno comércio, que tem sido muito 
prejudicado durante os períodos de confinamento. A Proximcity ajuda também muitos 
comerciantes a darem o tão desejado salto para dimensão digital.

Após descarregarem a aplicação, os consumidores terão acesso a uma lista de 
estabelecimentos, onde poderão encomendar os produtos que desejam e, caso sejam 
residentes na freguesia, usufruir de entregas gratuitas na sua própria casa.

Numa primeira fase, as entregas serão efetuadas num prazo máximo de 24h após a 
encomenda e as mesmas só se realizarão nos dias úteis. Existem também algumas 
limitações no que diz respeito às compras dos fregueses, nomeadamente, o limite máximo de 
5kg por encomenda e a exclusão de entregas de produtos alimentares confecionados e 
congelados, salvo para recolha em loja física ou estabelecimentos que detenham serviço de 
entregas próprio.

Os comerciantes que decidam aderir a esta plataforma não terão custos associados, visto 
que a inscrição na mesma é completamente gratuita, tal como o serviço de entregas, que é 
totalmente custeado pela Junta de Freguesia. 

Centro Comercial Online 
para apoiar o comércio local

Plataforma digital simples

Apoio e promoção do
comércio local do Areeiro

Acesso a uma lista de
lojas/restaurantes e negócios locais

Aplicação gratuita para todos 
os fregueses e comerciantes

Serviço de entrega gratuito
na Freguesia do Areeiro

Entregas no prazo máximo de 24h

Ofertas exclusivas e notificações com
base nas suas preferências

Acompanhamento do estado 
da sua encomenda
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Para descarregar a aplicação Proximcity, basta aceder à App Store (iOS) ou à 
Google Play Store (Android), pesquisar por Proximcity e começar a apoiar o 
comércio local do Areeiro.

Desta forma, os negócios podem continuar a sua atividade de uma forma segura 
e facilitada.

A adesão por parte dos comerciantes é muito simples, sendo apenas necessário 
enviar um email para gav@jf-areeiro.pt.



A pensar no bem-estar dos seus resi-
dentes, a Junta de Freguesia do Areei-
ro continua a prestar um serviço de 
entregas ao domicílio de bens de 
supermercado e farmácia. Esta é mais 
uma medida implementada pela Junta 
de Freguesia para apoiar a população 
e os comerciantes do Areeiro. Os 
custos de entrega são totalmente 
suportados pela autarquia.

Este serviço de entregas destina-se 
aos fregueses do Areeiro com 65 anos 
ou mais, que se encontrem em isola-
mento profilático ou obrigatório, ou 
que sejam doentes crónicos ou este-
jam incapacitados.

Pode realizar o seu pedido através do 
número 918 231 108, entre as 10h e as 
15h, todas as segundas e terças-feiras, 
sendo as entregas realizadas nos 
restantes dias úteis, mediante a ordem 
de entrada dos pedidos. O pagamento 
deve ser efetuado em numerário no 
ato da entrega.

A Junta de Freguesia do Areeiro tem 
conseguido ajudar os que não podem 
sair de casa, com as suas necessi-
dades de alimentação e saúde. Esse é 
um caminho que queremos continuar 
a percorrer.

Serviço 
de entregas 
ao domicílio
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As pessoas elegíveis podem receber a sua vacina contra a COVID-19 no centro de vacinação 
do Areeiro, localizado na Unidade de Saúde Familiar da freguesia (edifício dos Serviços 
Sociais da Câmara Municipal de Lisboa).

Este centro de vacinação conta, desde o primeiro dia, com o total apoio da Junta de Freguesia 
do Areeiro, que disponibilizou funcionários próprios para acompanharem os utentes durante 
todo o processo de vacinação.

O apoio a este novo centro de vacinação insere-se no conjunto de esforços empreendidos 
pela Junta de Freguesia para combater a COVID-19. A Junta de Freguesia do Areeiro também 
presta apoio aos fregueses na confirmação, alteração ou atualização dos seus dados no SNS 
e na verificação do seu nome nas listas de vacinação. Pode esclarecer todas as suas dúvidas 
através do email vacinacao@jf-areeiro.pt.

Centro de Vacinação 
na Freguesia do Areeiro
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Transporte de fregueses 
até ao local de vacinação

A Junta de Freguesia do Areeiro assegura o transporte até ao local de vacinação a todos os 
fregueses com mobilidade reduzida.

Os fregueses com mobilidade reduzida que já tenham sido contactados pela Direção Geral de 
Saúde (DGS), podem agendar o transporte até ao local de vacinação, de segunda a sexta-feira, 
das 09h30 às 12h e das 14h às 17h, através do número 919 991 024.

Além do degrau retrátil e da rampa de acesso traseira para acolher uma cadeira de rodas, a 
carrinha da Junta de Freguesia do Areeiro está equipada com um separador acrílico de 
proteção, promovendo a segurança de todos. 



Centro de Testagem 
da Freguesia do Areeiro

O Centro de Testes – Areeiro, uma estrutura localizada na 
Alameda Dom Afonso Henriques, junto à Fonte Monumen-
tal, oferece condições exclusivas e preços de testagem 
acessíveis a todos os fregueses.

O Centro de Testes - Areeiro estará disponível de segunda 
a sexta-feira das 9h às 13h e das 14h às 18h, por mar-
cação prévia. A marcação pode ser realizada através do 
número 914 040 414, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 
16h30.

A Junta de Freguesia do Areeiro tem feito um caminho 
inovador no combate contra o novo coronavírus, organi-
zando várias iniciativas cujo principal objetivo tem sido o 
de garantir a segurança de todos os moradores do Areeiro.

Para mais informações, consulte a página da Junta de 
Freguesia do Areeiro, em: 
https://jf-areeiro.pt/centro-de-testes-covid-19/.

Testagem regular aos 
colaboradores da 
Freguesia do Areeiro

A Junta de Freguesia do Areeiro continua a zelar pela 
segurança de todos e promove a testagem regular e 
voluntária dos seus funcionários.

Esta medida prevê que sejam feitos testes quinzenal-
mente, ou sempre que se considere necessário, para que 
se possa reduzir a probabilidade do aparecimento de 
focos de infeção. Desta forma, é possível garantir a segu-
rança e saúde dos funcionários da autarquia, bem como 
das suas famílias e de toda a população.
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A Junta de Freguesia do Areeiro tem dinamizado um conjunto de formações modulares 
certificadas para os residentes da Freguesia do Areeiro.

As formações têm durações de 25 ou 50 horas, podendo ser realizadas em horário laboral ou 
pós-laboral, consoante a formação escolhida. A iniciativa teve início no passado mês de 
fevereiro e estende-se até ao final do mês de junho.

As formações abrangem diversas áreas, como a representação, a gestão de recursos 
humanos e a cozinha tradicional portuguesa.
Uma vez que se tratam de formações online, os inscritos deverão ter um computador ou tablet 
com acesso à internet.

Esta é mais uma medida que visa aumentar os níveis de empregabilidade na freguesia, tal 
como a Bolsa de Emprego e Formação, uma plataforma online que aproxima empregadores 
de aqueles que procuram emprego.

Formações gratuitas 
na Freguesia do Areeiro
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Apoio escolar através 
de cedência de 
equipamentos

No decorrer do período de confinamento, a 
Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou 
computadores a todos os alunos que não 
tinham a possibilidade de adquirir equipamen-
tos necessários para garantir um bom acom-
panhamento escolar.

Com esta iniciativa, e tal como aconteceu 
durante o primeiro confinamento, a Junta de 
Freguesia do Areeiro atuou no sentido de dar 
resposta a todas as carências e mitigar quais-
quer diferenças que tenham surgido no que 
toca ao acesso ao ensino na freguesia.

Apoio às aulas online

Para manter o ritmo de estudo, promover a 
aprendizagem e ajudar os pais que se 
encontram em teletrabalho, a Junta de 
Freguesia do Areeiro decidiu manter as 
Atividades de Animação e Apoio à Família 
(AAAF) e a Componente de Apoio à Família 
(CAF) a funcionar remotamente durante o 
segundo confinamento.

Mantendo como foco principal as crianças que
usufruíam do Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Areeiro (CDC), a Junta de 
Freguesia do Areeiro manteve o acompanhamento 
escolar aos alunos que frequentam o apoio ao 
estudo no CDC e no Centro Intergeracional do 
Areeiro, através de plataformas online. 
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Petição Online para a restituição 
do Pavilhão do Casal Vistoso

A Junta de Freguesia do Areeiro criou uma petição online cujo objetivo central é instar a Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) a encontrar uma solução digna e definitiva para as cerca de 90 pessoas em 
situação de sem-abrigo que se encontram a pernoitar no Complexo Desportivo Municipal do Casal 
Vistoso. A solução deverá passar pela conceção de um processo de integração consolidado na 
comunidade da cidade de Lisboa.

Com esta petição pretende-se, também, devolver o Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso 
ao seu propósito original: tornar possível a atividade desportiva para centenas de pessoas de todas as 
idades. Contudo, tal só será possível depois de encontrada e devidamente implementada uma solução 
sustentável, ética e moral para o realojamento digno destas pessoas em situação de sem-abrigo.
.
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Segundo Parque Canino
do Areeiro

A Junta de Freguesia do Areeiro instalou o segundo parque canino no Jardim Irmã Lúcia. Este equipamento 
vem enriquecer a oferta disponibilizada neste espaço, que contava já com um parque infantil.

O novo parque canino está equipado com bancos para repouso, um dispensador de sacos para dejetos 
caninos e ainda um bebedouro para cães. O novo espaço vem complementar a oferta disponível neste 
jardim, que já continha um parque infantil.

O sucesso alcançado com o primeiro parque canino, no Jardim Fernando Pessa, serviu de mote à 
ampliação da oferta deste tipo de equipamentos.

A intervenção foi executada pela Junta de Freguesia do Areeiro e financiada pela Câmara Municipal de 
Lisboa, através de contrato de delegação de competência.

Serviço de passeio para cães

A Junta de Freguesia do Areeiro desenvolveu um serviço de passeio para cães, de modo a apoiar os 
fregueses que não possam sair de casa.

Para tal, o Pelouro Ambiente e Bem-estar Animal dispõe de uma bolsa de voluntários dispostos a 
passear o seu cão, sendo que todos os voluntários cumprem as normas e regras indicadas pela 
Direção Geral de Saúde (DGS).

Para recorrer a este serviço, precisa de reunir pelo menos uma das seguintes condições:
• Idade superior a 65 anos;
• Doentes Crónicos;
• Sem suporte familiar;
• Em quarentena obrigatória ou profilática (COVID-19);
• Com incapacidade permanente ou temporária.

Para utilizar este serviço, deverá fazer marcação prévia, através do número 912 869 018 ou através do 
e-mail  gav@jf-areeiro.pt.
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Depois do sucesso verificado com o primeiro pombal contracetivo, a Junta de 
Freguesia do Areeiro instalou um segundo, permitindo reforçar o controlar da pop-
ulação de pombos, de forma ética e sem sofrimento para os animais. 

Com a disponibilização de comida, água e abrigo, estes equipamentos criam 
condições para que os pombos os escolham como locais de alimento, segurança 
e nidificação, afastando-os de áreas edificadas.

Os pombais contracetivos aplicam um método cuja eficácia já foi cientificamente 
comprovada, em Portugal e no estrangeiro. Após a deposição dos ovos, estes são 
substituídos, antes da eclosão, por réplicas. Desta forma, os progenitores podem 
concluir todo o ciclo de reprodução e, assim, é possível tornar maiores os interva-
los entre cada colocação de ovos, o que não aconteceria se não houvesse essa 
substituição.

O objetivo destes pombais é conseguir um controlo eficaz da população de 
pombos de forma sustentável e ética, visto que não envolve a prática do abate 
destas aves.

A ampliação da oferta de pombais contracetivos contou com o financiamento da 
Câmara Municipal de Lisboa e acontece no âmbito da participação da Junta de 
Freguesia do Areeiro na rede municipal de pombais contracetivos.

Instalação do segundo 
Pombal Contracetivo
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Compostor 
Comunitário do Areeiro

Dois anos após a colocação do compostor comu-
nitário do Areeiro, o composto atingiu o nível de 
maturação necessário e foi distribuído por todos 
aqueles que participaram no projeto, e que deposi-
taram os seus resíduos orgânicos na estrutura.

O Composto Comunitário da Freguesia do Areeiro foi 
inaugurado no dia 16 de fevereiro de 2019 e está 
integrado no programa “Lisboa a Compostar”, uma 
iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, na qual a 
Junta de Freguesia do Areeiro decidiu colaborar.

Para participar nesta iniciativa, basta enviar um email 

para lisboaacompostar@cm-lisboa.pt, a requisitar a 
sua inscrição no projeto.

Instalação de cerca de 
50 cinzeiros de rua

A Junta de Freguesia do Areeiro instalou mais de 50 
cinzeiros de rua ao longo de vários locais da fregue-

sia. Desta forma, é possível reforçar a oferta de equi-
pamentos que permitam o descarte responsável de 
beatas de cigarro, maximizando a limpeza da nossa 
freguesia.

O descarte indevido das beatas de cigarro é prejudi-
cial para o meio ambiente e para a própria população, 
visto que os componentes da beata podem entrar na 
cadeia alimentar humana e causar problemas de 
saúde.

Com esta medida, a Junta de Freguesia coloca à 
disposição da população mais uma ferramenta para 
fazermos do Areeiro uma freguesia ainda mais limpa.

Diga não aos cigarros no chão!




