
  



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

 

ÍNDICE 

Introdução  ................................................................................................................ 3 

Serviços Administrativos ............................................................................................. 4 

Recursos Humanos ..................................................................................................... 8 

Espaço Público ........................................................................................................... 9 

Toponímia ................................................................................................................ 11 

Sinalização Vertical/Horizontal ................................................................................. 13 

Mobiliário Urbano ..................................................................................................... 16 

Espaços verdes ………………………………………………..........…………………….............21 

Educação .................................................................................................................. 33 

Gabinete de Psicologia ............................................................................................. 43 

Ação Social ............................................................................................................... 47 

Complexo Desportivo (CDA) ..................................................................................... 55 

Informática ............................................................................................................... 64 

Salubridade/Cemitério  ............................................................................................. 69 

 



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

INTRODUÇÃO 

A capacidade de realização no 3º Trimestre de 2018 aqui organizado com referência às 
diversas áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha 
orientadora de cariz social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a 
freguesia. 

O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC, nomeadamente no 
espaço público, pequenas infra-estruturas e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins 
de Infância da Freguesia, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta célere.  

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua requalificação é 
sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também de registar o forte 
empenho deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de índole social que foram 
implementados na freguesia. A continuidade numa política agregadora e inclusiva, tem 
constituído um fator determinante da nossa ação junto da comunidade. 

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias colectividades 
cuja dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a J.F.A. um valor 
inquestionável do seu património cultural. 

  

 



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Síntese das Atividades Desenvolvidas: 

Atendimento/Secretaria 

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das 9h 

às 17h00. 

Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como: 

 Marcação para o atendimento do Presidente / Vogais / Assistente Social / Apoio 

Psicológico; 

 Pedidos de atestados (942 no trimestre em causa);  

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é 

requerido, desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas. 

Podem requerer atestados/certidões/confirmações: 

Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de 

cidadão. 

Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de 

responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da 

freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão)/ dois carimbos de 

casas comerciais da área da freguesia; 
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Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de 

residência ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e dois 

comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com fotocópia de 

bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas comerciais da área da 

freguesia. 

Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a 

apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último 

recibo de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego. 

Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 

preencher e assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à entrega 

do mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos. 

 Inscrições para atividades da JFA – 929 (no trimestre em causa); 
 Apoio aos técnicos - Assistente Social (60) / Apoio Psicológico – (64); 
 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

A Junta de Freguesia com esta iniciativa pretende garantir que todas as pessoas, 

independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço de 

qualidade que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio técnico 

personalizado. 

 Licença e Registo de canídeos e gatídeos (395 no período em causa); 

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na freguesia 

da sua área de residência, após a sua vacinação anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 

licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 
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Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade) 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de 

atendimento. 

Transferência de propriedade (novo detentor) 

Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso respetivo e 

entrega do mesmo no balcão de atendimento. 

Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do mesmo no 

balcão de atendimento. 

 Pedidos de informações gerais; 

 Entrada de correspondência (598 unidades no período em causa); 

 Correspondência expedida (41 unidades no período em causa); 

 Inscrições e pagamentos de atividades (Complexo Desportivo de Alcabideche); 

 Autenticação de fotocópias;  

 Inscrições e pagamentos de CAF; 

 Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas; 

 Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti; 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

Cemitério – Serviços administrativos 
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 Gestão diária do espaço e atendimento personalizado; 

 Controle permanente do arquivo de sepulturas (perpétuas e temporárias), jazigos, ossários 

e columbários; 

 Atualização permanente dos novos registos informáticos no mapa/planta do Cemitério; 

 Manutenção, conservação e limpeza do cemitério. 

Funções de apoio ao órgão executivo 

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a execução 

das suas deliberações, despachos e decisões; 

 Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento dos 

elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas; 

 Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas, mantendo 

atualizadas as informações relativas à origem e destino dos documentos; 

 Preparação d o s  c o n t a c t o s  e x t e r i o r e s , o r g a n i z a ç ã o  d a  a g e n d a , m a r c a ç ã o  

d e  reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência protocolar; 

 Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços respetivos; 

 Receção de correspondência; 
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 Cooperação com todos os serviços da Junta; 

Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de apoio ao funcionamento do 

órgão executivo. 

RECURSOS HUMANOS 

A atividade deste setor no período mencionado compreende as seguintes ações: 

 Processamento de salários e subsídio de férias; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

 Criação de Escalas Mensais para as delegações (Cemitério/CDA); 

Plano Abrangente de Formação para os trabalhadores da Junta: 

Em parceria com a “SISEP”, nas instalações da “Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Alcabideche”, um funcionário do Complexo Desportivo de Alcabideche concluiu 

no passado dia 13 de julho do ano corrente, a formação na área de “Primeiros Socorros”.  
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ESPAÇO PÚBLICO 

Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada 
portuguesa) nas diversas ruas da Freguesia bem como a colocação de pilaretes e mobiliário 
urbano. 

Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua das Macieiras – Bicesse #4 

Rua de Pádua – Alto da Castelhana #3 

Travessa do Girassol – Amoreira #6 

Avenida do Ultramar - Amoreira 

Avenida da República – Alcoitão #1 

Largo 5 de outubro – Alcabideche #5 

Rua Costa Pinto - Amoreira 

Rua da Giesta - Zambujeiro 

Rua Mário Viegas – Alvide #2 
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TOPONÍMIA 
Foram colocadas novas placas com indicação de Campo de Futebol de Praia na 

localidade de Bicesse, como foram colocadas novas peanhas em várias localidades da 

freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 
Morada Rua Salgueiro Maia 

Localidade Amoreira 
Morada Rua Cabo Raso 

Localidade Biscaia 
Morada Rua da Grota 

Localidade Biscaia 
Morada Rua Vasco da Gama 

Localidade Murches 
Morada Travessa das Roseiras  

Localidade Pai do Vento 
Morada Rua da Mealha 

Localidade Manique 
Morada Rua do Caniçal 

Localidade Manique 
Morada Rua da Fonte Seca 

Localidade Manique 
Morada Escadinhas dos Cucos 

Localidade Amoreira 
Morada Travessa do Pinhal Novo 

Localidade Pai do Vento 
  
  
 Aprovação de Novos Toponímicos 
  

Morada Rua 1º Maio – alteração de limites 
Localidade Alvide 

Morada Rua Domingos Serapião de Freitas 
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Localidade Amoreira 
Morada Travessa António Jacinto da Silva 

Localidade Alcabideche 
Morada Rua Branca Edmée Marques 

Localidade Murches 
Morada Praceta Eng.º Manuel Menezes 

Localidade Abuxarda 
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Sinalização Horizontal/Vertical 
  

 
  

Colocação de espelho 
de trânsito  Murches 

Colocação de espelho parabólico  Rua Luís de Camões 

Recolocação de 
espelho de trânsito  

Carrascal de 
Alvide Recolocação de espelho parabólico vandalizado Estrada das Tojas 

Sinalização Vertical Carrascal de 
Alvide Recolocação de Sinal Informativo 

Rua Irene de Lisboa 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal Informativo Estacionamento de 
pessoas com mobilidade reduzida Rua do Pombal 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de STOP Rua Monsenhor Moita 

Sinalização Vertical Carrascal de 
Manique Colocação de Sinal Informativo de Passadeiras Rua Carrascal 

Sinalização Vertical Manique Sinal de informação de Localidade Estrada das Neves  

Sinalização Vertical Atibá Recolocação de sinal de informação Rotunda de Atibá 

Sinalização Vertical Alcoitão Retirada de painel publicitário Estrada de Manique 

Sinalização Vertical Alcabideche Retirada de painel publicitário Rotunda José Roquete 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal de sentido proibido  Rua de Cascais 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de Sinal informativo de Passadeiras Avenida da República #8 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal informativo de Passadeiras Rotunda José Roquete 

Sinalização Vertical Alvide Colocação de sinal de proibição de inversão de Marcha 3ª Circular #6 

Sinalização Vertical Manique Recolocação de sinalização vandalizada 3ª Circular 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de sinal de informação de Campo de Jogos x 
3 Estrada das Neves #4 

Sinalização Vertical Alvide Retirada de sinalização desatualizada Rua das Fontainhas 

Sinalização Vertical Amoreira Colocação de “baliza” reversível Rua Carlos Anjos 

Sinalização Vertical Manique Retirada de sinal informativo de obras - desatualizado Estrada de Manique 

Sinalização Vertical Alvide Recolocação de sinal de informação de passadeira  Rua das Padarias 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de sinal de informação - Casa Mortuária x2  Travessa das Neves 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de local de estacionamento de veículos elétricos  Largo 5 de outubro #1 

Sinalização Horizontal Alcabideche Estacionamento Pessoas de Mobilidade Reduzida Rua Pombal #3 

Sinalização Horizontal Manique Pintura de Passadeira  Rua do Carrascal #7 

Sinalização Horizontal  Alcoitão  Remarcação de sinalização na via  Avenida da República 
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Sinalização Horizontal Manique Pintura de Passadeira Rossio de Manique 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de (linhas) proibição de estacionamento  Rua de Cascais #2 

Sinalização Horizontal Amoreira Pintura de Parque de Estacionamento Rua da Encosta/ Rua Casal 
do Geraldo #5 
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MOBILIÁRIO URBANO 
Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia, bem como a 

colocação de proteções junto a abrigos de paragem de transportes públicos 

destacando-se as seguintes zonas de intervenção: 

Zambujeiro e Alvide 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Estrada das Neves – Manique 

Rua Baronesa Beck – Malveira da Serra 

Rua de Cascais – Alcabideche 

Estrada do Livramento – Atibá 

Rua João Pires Correia – Alcabideche 

Rotunda Henriqueta Guedes Bensaúde – 

Alcoitão #5 

Largo 5 de outubro– Alcabideche 

Rua das Padarias – Alvide #7 

Rua João António Gaspar – Amoreira 

Rua Principal – Zambujeiro #4 

Rua da Giesta – Zambujeiro #3 

Rua da Fonte – Alcoitão #1 

Complexo Desportivo de Alcabideche #2 

Rua do Pombal #6 
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Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 
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ESPAÇOS VERDES  

A junta de freguesia tem a seu cargo a manutenção de CEVAR ’s o que corresponde a 

uma área total de 14.317 metros quadrados. 

Requalificação Ambiental em diversas zonas da freguesia, solicitando à Cascais 

Ambiente limpeza de mato e recolha de lixos (monstros) em espaços públicos, 

evitando-se a degradação do ambiente. 

CEVARES 

CEVAR LOCAL LOCALIDADE 

3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 

11 Urbanização Urbamar - Sítio Olival Alcabideche  

16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 

24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 

30 Rua das Padarias Alvide 

55 R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha Alcoitão 

57 Praceta do Moinho Alcabideche 

58 Escola Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Executado o transplante de alguns arbustos, no decorrer da demolição do edifício na 

entrada da escola, conforme solicitado pela Direção da Escola.  
Estão a ser executados os trabalhos de poda do arvoredo, formação, mondas e 

limpeza. 
 

Área: 7726,21 m2  
 

  

 



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 1456,39 m2  

 
Decorrem a sistemática monda dos canteiros e relvados e dos relvados. 

Execução de retanchas. 
Em setembro será apresentado novo plano de retancha. 
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C 16 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 284,76 m2 

Estão a ser executados as normais podas da vegetação arbustiva e herbácea, bem 
como as mondas dos canteiros. 

Será apresentado um Plano de retanchas em setembro. 
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 910,95 m2 

Todos os relvados, apresentam bom estado. 
Reposição do sensor de chuva. 

Agendamento de uma reunião no local, para, em acordo com os moradores se elaborar 
o plano de arborização. 
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 2771,62 m2 

Rega automática em relvados e manchas de plantação 
Prados de sequeiro em taludes 

Foi executado, dentro dos trabalhos previstos, todo o sistema de rega que apresentava 

algumas deficiências.  
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas 

Trabalhos de manutenção a serem executados sem qualquer problema. 
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C 57 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano 

 
Área – 18m2 

Aquisição de uma mangueira para facilitar a rega (esporádica) do espaço. 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 

Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes e podas  
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C 59 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  

 
Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 
Revisto todo o sistema de rega, substituídos os equipamentos avariados e feita a 

reprogramação das regas.  
Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas. 

Plano de retanchas e recolocação de cascas de Pinho no mês de outubro. 
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche 

também realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes escolas: 

• Agrupamento Cidadela 
1. EB1/ JI Malveira da Serra 
2. JI Murches 

• Agrupamento Alapraia 
1. EB Bicesse 
2. JI Bicesse 
3. EB/ JI de Manique 

• Agrupamento de Alvide  
1. Escola secundária de Alvide 
2. EB/ JI de Alvide 

• Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 
1. EB/JI Fernando José dos Santos 
2. EB/JI Teixeira Lopes 
3. Escola Secundária IBN MUCANA 

• Agrupamento de Alcabideche 
1. EB/ JI Margarida Rodrigues 
2. JI Cesaltina Fialho Gouveia 
3. EB/JI Alto da Peça 
4. EB Bruno Nascimento 
5. JI Fátima Campino 
6. EB Malangatana 
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EDUCAÇÃO 

O Trimestre em análise coincide com o período da interrupção letiva de Verão que decorreu de 

25 de junho a 31 de julho e de 4 a 17 de setembro. 

Salientamos que, do ponto de vista do desempenho da equipa da educação, foi um período de 

atividade intensa, uma vez que esta teve que assegurar o planeamento e a realização da 

programação das interrupções letivas em todas as nossas escolas. 

Em simultâneo, foram garantidas múltiplas atividades respeitantes, não só à avaliação do ano 

letivo findo, como à preparação do novo, com início em setembro, conforme passamos a 

apresentar. 

1. Atividades desenvolvidas em interrupção letiva  

Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 

As planificações elaboradas em conjunto pelas equipas dos diferentes espaços pretenderam 

ser abrangentes e corresponderem às expectativas das crianças e das suas famílias. Na 

elaboração desta planificação optou-se por uma diversidade de oficinas que abrangeram 

diferentes áreas, dando-se primazia ao lúdico e às atividades no exterior. Além das oficinas e 

jogos que decorreram nos espaços, foram organizadas visitas ao exterior que pretenderam 

proporcionar aos grupos de crianças experiências de naturezas diversas.   

Semanalmente, os grupos de crianças foram praia do Tamariz, onde puderam contactar com o 

meio envolvente, desenvolver atividades do âmbito psicomotor (nadar, saltar, correr), de 

consciência cívica (comportamento em espaços públicos e de lazer) e usufruir de momentos de 

muita diversão.  
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As outras visitas realizadas foram: 

• Dino Parque (Lourinhã) - onde através do lúdico puderam adquirir alguns 
conhecimentos sobre dinossauros e ver modelos de dinossauros em tamanho real; 

• Parque do Alvito (Lisboa); 
• Badoca Parque (Santiago do Cacém); 
• Quinta dos Olivais (Lisboa). 
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As atividades de apoio à família no novo ano letivo 2018/2019, iniciaram-se, com as nossas 

equipas, a 4 de setembro. Assim, foi elaborada uma planificação de caráter geral, permitindo a 

adequabilidade aos diferentes grupos de crianças e condições dos espaços.  Durante este 

período foram propostas atividades lúdicas e dinâmicas que pretendiam também a 

socialização e integração das novas crianças no grupo e conhecimento do espaço, 

valorizando-se especialmente esta vertente. 

Em ambas as interrupções, julho e setembro, proporcionaram-se atividades que envolveram 

água, um elemento de bastante diversão para as crianças. Entre estas podemos referir as 

piscinas, mangueiradas e jogos de água e cores. Durante estas atividades além da parte lúdica, 

podemos referir a coordenação motora e cooperação. 
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Foram ainda desenvolvidos jogos de equipa, gincanas, percursos, que não só contribuíram 
para a coordenação motora assim como para a aquisição e gestão de competências sócio 
emocionais e de relacionamento interpessoal. 

 

Nas Oficinas das ciências entre outras experiências, foram produzidos Pega Monstros, Slime, e 

descobrimos o que são fósseis. 
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Nas oficinas de culinária, foram realizadas experiências comestíveis, gomas deliciosas, pop 

cakes e bolo de laranja. Nestas atividades, foram provados diferentes sabores, seguindo os 

passos das receitas, aprendendo os nomes dos ingredientes e as quantidades necessárias. 

Desta forma houve a intenção de proporcionar uma abordagem não só à matemática assim 

domínio da linguagem oral, através das medições feitas para os ingredientes usados, do uso 

de vocabulário indicado e de aprendizagem dos nomes dos ingredientes e utensílios usados.   
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Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e Componente de Apoio 

à Família – CAFs e Ludobibliotecas 

As interrupções de verão do 1º Ciclo funcionaram em quatro espaços distintos, na EB Alto da 

Peça, na EB de Manique, na EB Malangatana e na EB Fernando Teixeira Lopes.  

A equipa procurou proporcionar atividades diversificadas e divertidas às crianças que 

frequentaram as interrupções letivas de junho/julho e setembro. Assim, imperaram as 

aventuras, as experiências científicas e de culinária. As crianças foram à praia, experimentar 

tocar numa estrela do mar, à piscina - sensibilização ambiental e visitaram o Museu do Mar 

em Cascais. Desenvolveu-se investigação e conhecimento – construindo um quiz sobre 

dinossauros e foi proporcionada uma boa conversa com os bombeiros de Alcabideche. Houve 

muitos jogos e brincadeira (inclusive a 3D) estimulando os cinco sentidos. 

As visitas realizadas a: 

Dinoparque; Piscinas de Santarém; Bounce; Arborismo; Pedra Amarela, praia, fazer slime, 

destacaram-se pelo entusiasmo com que as crianças abordavam os adultos, pelas descobertas 

e desafios enfrentados, pelas vivências entre pares, deixando memórias felizes partilhadas 

com os pais através de um filme montado e apresentado. 

 

 



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

 

No presente ano letivo estão em funcionamento 6 espaços de Ludobiblioteca, acrescentando-

se este ano, às em funcionamento - na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, na EB Fernando 

Teixeira Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide – a Ludobiblioteca da EB de Bicesse, servindo 

também o JI de Bicesse. 
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2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo Inteiro e 
preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família 

Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA participou num 
conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de Escolas, representantes de 
Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a avaliação do ano letivo de 2017/2018 e 
a preparação do de 2018/2019. 

Registamos que a avaliação feita, pelos parceiros envolvidos, ao trabalho da Educação da JFA, 
foi muito positiva, tendo sido enunciada a vontade de manutenção da parceria.  

Salientamos a especial atenção à organização do trabalho das AECs no novo ano 2018/2019, 
pelas implicações decorrentes do conjunto de medidas de implementação local, emitidas pela 
CMC, no sentido de se conferirem tempos para brincar livre a acompanhar a programação de 
ateliês temáticos, assentando estes na organização de grupos heterogéneos de alunos. O 
objetivo principal é o incentivar um enriquecimento e desenvolvimento da criança pela 
“oportunidade para a construção de espaços promotores do seu desenvolvimento pessoal, 
social, emocional e cognitivo”. 

3. Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 
estabelecimentos de ensino da Freguesia 

O apoio às necessidades associadas à abertura do novo ano letivo, garantindo as devidas 

condições das instalações escolares, marcou a atividade nesta área, ao longo deste 3º 

trimestre. 

Assim decorreram múltiplas intervenções nos edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, 

pavimentos, fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre 

outros, em todas as escolas da Freguesia. As intervenções decorreram no quadro habitual do 

Acordo de Delegação de Competências em vigência para o ano de 2018, em articulação com 

todos os envolvidos, tanto com Associações de Pais, como com Agrupamentos e C.M.C.. 
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O acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir especial 

complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Presidente e Executivo da Junta 

e outro pessoal de apoio. 

4. Programa Cultura Social 

Na sequência da nossa candidatura ao desenvolvimento de projetos no âmbito do Programa 

Cultura Social, promovido pela C.M.C., foram aprovados dois projetos a implementar pela JFA, 

no mês de Julho, envolvendo 15 Jovens Estagiários que acompanharam as equipas da 

Educação nos diversos locais. 

Os jovens acompanharam técnicos e grupos de crianças nas atividades lúdico-pedagógicas e 

desportivas, dinamizando espaços de jogo e brincadeira e acompanhando as crianças nos 

passeios e visitas em período de interrupção letiva. 

Procedeu-se à avaliação, tanto ao funcionamento do Programa, como ao desempenho 

individualizado dos estagiários. Os resultados foram considerados ao nível de Muito Bom, 

reconhecendo-se a sua importância, tanto para o desenvolvimento dos jovens, como para a 

vida da instituição. 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 

Apresentam-se, em seguida, as atividades realizadas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de 

Freguesia de Alcabideche, ao longo do 3º trimestre de 2018. 

Apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos de acompanhamento, os tipos 

de intervenção (testes, avaliações e resultados) referidos neste trimestre, são em menor 

número, uma vez que face à nova Lei de Proteção de Dados, apenas foram contabilizados os 

fregueses que assinaram a autorização para a publicação dos mesmos. Houve algumas 

situações em que as mesmas não foram autorizadas. A par deste fator, acresce-se ainda o 

facto de estarem a decorrer as férias escolares e, simultaneamente decorrerem o período de 

férias da psicóloga.  

Os valores anunciados nos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) refletem todos os 

fregueses atendidos.  

Tendo em conta as características etárias referidas no quadro que se apresenta de seguida, 

foram atendidos no período em referência 64 fregueses.  

 

No que concerne à origem dos pedidos, as sinalizações foram todas por iniciativa própria (com 

64 situações), conforme se afere no quadro que se segue.     
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As intervenções executadas no período em referência foram 179. A maior parte destas 

incidiram na aplicação de testes de maturidade às crianças (15) que frequentaram, no ano 

transato, alguns dos Jardins de Infância da nossa Freguesia, seguido de algumas avaliações 

psicológicas (9). 

 

Merece destaque neste item as reuniões que se efetuaram com os encarregados de educação 

em número de 29, e ainda o aconselhamento psicológico a pais/adultos que recorreram ao 

nosso serviço na Junta (29). O item designado por “outras diligências” refere-se 

essencialmente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por emails. 
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No item “tipo de testes” merece relevância os testes de aptidão escolar.  

 

Estes instrumentos foram construídos com base nas aptidões que maior influência poderá vir a 

ter na aprendizagem da leitura, escrita e na matemática, valorizando os conhecimentos de 

vocabulário, conceitos quantitativos, alguns aspetos da aptidão preceptivo-visual, memoria e 

coordenação visuomotora.            

Das avaliações descritas no quadro anterior resultaram a elaboração de 55 informações 

psicológicas, efetuaram-se 25 relatórios psicológicos (a maior parte deles referentes aos 

testes de aptidão), foram efetuados 2 pedidos de consultas e solicitados a outros serviços, 3 

informações.     
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Tal como no relatório do trimestre anterior, tendo em conta o novo Regulamento Geral Sobre a 

Proteção de Dados, os resultados destes diagnósticos, não serão publicados neste relatório. 

Continua-se a aguardar informações da Ordem dos Psicólogos, relativamente à publicação 

deste item.  

Após as avaliações e em função da possível existência de problemáticas, passou-se aos 

encaminhamentos para as diferentes entidades conforme quadro infra.  

 

Ao longo deste trimestre foram abrangidas 37 famílias (as que autorizaram a divulgação de 

dados). A realidade objetiva é substancialmente superior. 
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AÇÃO SOCIAL 

INTRODUÇÃO 

1. O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre, Julho, Agosto e Setembro. 

2. Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do 

quotidiano do serviço social do gabinete de ação social, o atendimento social á comunidade. 

3. Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período. 

Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais 

O atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social a indivíduos ou 

famílias em situação de carência ou vulnerabilidade. 

Tenta prevenir ou restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos próprios 

recursos ou os recursos da comunidade. 

 O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos: 

- Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e famílias em 

situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social; 

- Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido da inclusão 

social; 

- Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, social e 

profissional dos indivíduos/famílias.  
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Neste período, foram realizados 60 atendimentos. 

1.1 Quadro de dados 

Casos atendidos 

Nº/Natureza 

Intervenções 

16/Informações 

 

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, 

estabelecer contactos e articular com outras entidades. 

6/Habitação Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de 

Habitação Social da CMC 

25/Creche  Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e 

integração em creche. 

5/Apoio Alimentar Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar 

– Vicentinos e Cantina Social 

8/Apoio Económico Encaminhamento para os vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança 

Social. 

3.2  Subsídios de carência 

No âmbito da Ação Social e com o intuito de apoiar famílias carenciadas da área geográfica de 

Alcabideche, existe um regulamento de subsídios de carência/emergência.  

Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão atribuídos mediante 

apresentação de documentos comprovativos que justifiquem o pedido, juntamente com o 

relatório social.  

Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios: 

• Atribuição Subsidio- Pagamento de óculos no valor de 410,00 €uros 

• Atribuído Subsidio – Pagamento a nível da educação 1340,00 €uros. 
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2 - Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche presta apoio, a 

nível da terceira idade: 

2.1  Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convívio tem como objetivo proporcionar a criação de serviços permanentes 

adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento pessoal e para 

a valorização dos fatores positivos do processo de desenvolvimento etário; e promover e 

estimular as relações adequadas entre os utentes, familiares e amigos, promover o 

desenvolvimento cultural e ocupação de tempos livres, deste modo a Técnica da Junta de 

Freguesia de Alcabideche desloca-se a estes dois centros de convívio uma vez por semana 

fazendo o acompanhamento dos utentes. 

Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral, e outras atividades. 

3 - Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com Câmara Municipal de 

Cascais 

3.1 - Seniores em Movimento  

É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um 

processo de envelhecimento ativo, promovendo estilo de vida mais saudáveis com ganhos em 

auto estima e qualidade de vida. 

Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização de 

sessões de educação para a saúde. 

Abrange toda a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e 

associações. 
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3.2 - Ajudas técnicas  

Este projeto apoia famílias que necessitam de Ajudas Técnicas, como camas articuladas, 

andarilhos e cadeiras de rodas. 

Estes equipamentos são indispensáveis á autonomia e integração de pessoas com deficiência 

dependência total ou parcial, permanente ou temporária. 

A Junta de freguesia tem à disposição dos fregueses, quatro camas articuladas, três cadeiras 

de rodas e dois andarilhos, todo este material pode ser alugado ou emprestado à comunidade. 

3.3 - Melhor Saúde  

Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência com fracos 

recursos económicos que sofram de incontinência, através do acesso a fraldas. 

Tentando desta forma contribuir para uma melhor qualidade de vida. 

Beneficiam deste projeto 30 famílias, mensalmente com um pacote ou mais de fraldas. 

3.4 - Bolsas Sociais 

Continuação do protocolo entre CMC, JFA e creches da rede privada na integração de crianças 

até aos 36 meses que não encontraram vaga na rede pública.  

São beneficiados agregados familiares pertencentes ao 1º 2º e 3º escalão do abono de família 

que não tendo encontrado vaga de creche na rede solidária do concelho, estejam interessados 

em inscrever os filhos em idade de creche, nas creches de rede privada que aderem a esta 

iniciativa. 

Na freguesia de Alcabideche, temos 18 famílias a beneficiar, das bolsas Sociais. 

  

 



 

Relatório de actividades 
3º trimestre 2018 

4 - Programa de Apoio á Terceira Idade 

4.1 – Realização da Colónia Aberta para os Seniores da Freguesia de Alcabideche – Praia 

Tamariz 

Esta colónia realizou-se no período de 2 de Julho a 27 de Julho tendo existido dois turnos, um 

de 2 a 10 de Setembro e outro turno de 13 a 21 de Setembro, A colónia de verão ter a 

participação dos seniores das associações e centros de Convívio da freguesia de Alcabideche, 

sendo o local a praia do Tamariz, num total de 60 Seniores. 

Esta atividade tem como objetivo, dar a oportunidade aos Seniores de puderem usufruir de 

momentos de lazer e partilha de convívio. 

O transporte foi cedido pela junta de Freguesia, e no último dia da atividade foi realizado 

almoço convívio entre os Seniores. 
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4.3- Colónia de Férias em Castelo de Vide 

Realizou-se a colónia de férias para os idosos, em Castelo de Vide também esta com dois 

momentos, 1º período de 26 de Agosto a 2 de Setembro e o 2º de 3 de Setembro a 10 de 

Setembro. Participaram nesta atividade 94 Seniores, das Associações e Centros de Convívio. 

Foram realizados vários passeios culturais, às várias localidades do distrito de Portalegre, a 

Vila Viçosa, Valência de Alcântara, Marvão, Vila Velha de Rodão e Portalegre. 
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4.4 – Passeio ao Santuário de Fátima 

Realizou-se no dia 21 de Setembro Passeio ao Santuário de Fátima com os Seniores das 10 

Instituições de Idosos da Freguesia de Alcabideche, participando neste passeio 150 Idosos. 

5 – Cerimónia das Bolsas Sociais  

Realiza-se no dia 24 de Setembro, pelas 19 horas, nas instalações do Montepio, a cerimónia 

da assinatura dos acordos das bolsas socias. 
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Marca presença, a Câmara Municipal de Cascais, Junta de Freguesia e Encarregados de 

Educação das crianças bem como os responsáveis das creches.    

6 – Reuniões 

Dia 9 de Agosto, reunião pelas 10 horas da manhã, na junta de freguesia com as colegas da 

Câmara, sobre a Academia da Saúde, + Saúde todos os dias. No qual um dos objetivos é dar a 

conhecer iniciativas a decorrer no concelho, e desenvolver outros temas de interesse para a 

comunidade.    

Reunião dia 17 de Setembro, pelas 9h 30 no centro de saúde de S. João do Estoril. 

O objetivo, da reunião é rever as situações em acompanhamento e dar conhecer novas 

situações. 
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
1. PISCINA MUNICIPAL 

 
O presente relatório refere-se às actividades da Piscina de Alcabideche, dinamizadas no 

período compreendido entre 01 de Julho de 2018 e 30 de Setembro de 2018. 

1.1.  HORÁRIO  

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche, no período atrás mencionado, foi às 

2ªs, 4ªs e 6ª Feiras das 07:00h às 23:00h, às 3 , 5 Feiras das 08:00h às 22:45h, Sábados das 

8:00h às 21:00h e aos Domingos das 09:00h às 13:00h. 

É importante referir, que durante o mês de Agosto de 2018, a piscina esteve encerrada para 

actividades (momento aproveitado para a realização de melhoramentos, tendo como foco a 

melhoria qualitativa das condições que são oferecidas a toda a população que utiliza as nossas 

instalações, sejam eles colaboradores, parceiros ou utentes). 

Assim, foram realizadas, várias intervenções das quais destacamos: 

- Reparação e pintura do corredor que dá acesso aos balneários; 

- Reparação e pintura da zona de vestiários, dos balneários; 
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- Reparação e pintura interior do edifício da Piscina; 

- Substituição de toda a cobertura exterior do edifício da Piscina; 

- Substituição de vários equipamentos de canalização e condução de água (chuveiros, 

torneiras, torneiras de segurança). 

2. OCUPAÇÃO 

2.1. Escolas  

O acesso das escolas às nossas instalaçõe, tem como objetivo o ensino da Educação Física 

curricular, sendo da responsabilidade dos Docentes, de cada escola envolvida, a sua direcção 

técnica e pedagógica. 

Durante todo o mês de Agosto de 2018, a utilização das escolas, foi interrompida, devido a 

este mês ser um período de interrupção lectiva. 

2.2. Centros de Dia 

O acesso dos centros de dia às nossas instalações, tem como objetivo a rentabilização e 

melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia, concorrendo para ser mais um 

factor de desenvolvimento da sua motricidade, objectivo trabalhado através da prática das 

aulas de Hidroterapia. 

2.3. Público em Geral 

A ocupação do público em geral, compreende os alunos das diferentes modalidades que 

lecionamos na Piscina de Alcabideche e os utilizadores das pistas de Utilização Livre e está 

dividida da seguinte forma: 

- 2.ª e 6.ª feiras, das 07:10h ás 11:00h e, entre as 17h15 e as 23:00h; 
- 4.ª feiras, das 07:10h ás 09:10h e, entre as 17h15 e as 23:00h; 
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- 3.ª e 5.ª feiras, das 16:15h ás 23:00h; 
- Sábados, das 08:00h ás 11:00h e, entre as 16:00h e as 21:00h; 
- Domingo, das 09:00h ás 13:00h 
 

3. MODALIDADES 

3.1. Natação pura 

Modalidade desportiva aquática que visa o ensino de quatro técnicas de natação: 

- Crawl; 

- Costas; 

- Bruços; 

- Mariposa. 

Nesta modalidade, pode observar-se a existência de três escalões: o primeiro para crianças 

entre os 5 e os 6 anos de idade, o segundo entre os 7 e os 12 anos de idade e, o terceiro, para 

jovens a partir dos 13 anos de idade e adultos. 

Nota: Estas aulas são divididas em escalões de dificuldade. 
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3.2. Natação para bebés 

Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica, dirigido a bebés e 

Crianças de idades compreendidas entre os 6 e os 24 meses e os 2 e os 4 anos. 

Nota: Estas aulas são divididas entre escalões etários. 

 

3.3. Hidroginástica 

A Hidroginástica consiste na realização de exercícios similares aos da ginástica aeróbica, em 

meio aquático. 

Esta modalidade foi frequentada por utentes com mais de 16 anos de idade e, foi dividida em 

dois níveis de dificuldade diferentes, o nível I e o nível II. 

3.4. Hidroterapia 

Actividade realizada em meio aquático, com vista a intervir positivamente ao nível das 

capacidades coordenativas e condicionais, estando associada a melhorias da qualidade de vida 

e no estado de saúde funcional, em utentes com patologias reumatológicas. 

3.5. Utilização livre 
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Actividade aquática sem a avaliação ou acompanhamento de um técnico especializado, sendo 

que o único apoio realizado é através da presença de um Nadador Salvador, com a função de 

vigilância.  
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4. PAVILHÃO 

 

4.1. HORÁRIO 

O horário de funcionamento do Pavilhão do CDA, no período referente ao terceiro trimestre do 

presente ano, teve uma ocupação compreendida entre as 08:00h e as 23:00h, de 2.ª feira a 

sábado e, aos Domingos, das 09:00h ás 17:00h. 

4.2. OCUPAÇÃO 

4.2.1. ACTIVIDADES REGULARES 

4.2.1.1. - Nave 

A Nave tem uma ocupação compreendida entre as 08:00h e as 23:00h, de 2.ª feira a sábado e, 

aos Domingos, das 09:00h ás 17:00h, distribuindo-se pelos seguintes horários e actividades: 

 

- Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00h e ás 16:15h, com 

excepção da 4.ª feira, das 08:00h às 13:30h; 
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- O Desporto Escolar, de 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, iniciando às 16:30h e terminando às 

18h00; 

- Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira, entre 

as 18:00h e as 23:00h; 

- Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ª feiras; 

Ao fim semana, verificaram-se alguns jogos oficiais de Futsal do Grupo Desportivo Estoril 

Praia, durante o mês de Setembro, que podem ser visualizados no quadro referente às 

actividades extraordinárias. 

4.2.1.2. – Ginásios 1 e 2 

O Ginásio 1 e 2, à semelhança do Pavilhão, têm uma ocupação compreendida entre as 08:00h 

e as 23:00h, de 2.ª feira a sábado e, aos Domingos, das 09:00h ás 17:00h, distribuindo-se 

pelos seguintes horários e actividades: 

- Aulas Curriculares de Educação Física (Ginásio 1), de 2.ª a 6.ª feira, das 08:00h e ás 

16:15h, com excepção da 4.ª feira, das 08:00h às 13:30h; 

- O Desporto Escolar (Ginásio 1), de 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feira, iniciando às 16:30h e 

terminando às 18h00; 

- Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate (Ginásios 1 e 2), de 2.ª a 

6.ª, entre as 17:00h e as 21:30h, ao sábado, entre as 09:30h e as 13:30h, dependendo da 

actividade e dia de semana. 

Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, são: 

o Karaté, o Jiu-Jitsu, a Ginástica Acrobática, o X-dance, o Ballet, a Localizada/Step, Fusion e o 

Yoga (bebés, kids e adultos). 

4.2.1.3. – Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

Inserida no pavilhão, a Sala de Fitness, Musculação e Spinning, teve o seu horário 

compreendido entre as 09:00h e as 13:00h e as 16:00h e as 22:00h, de 2.ª a 6.ª feira e, ao 

sábado, das 09h00 às 13:00h. 
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4.2.1.4. – Campo de Ténis 

O espaço dedicado ao Ténis, esteve em funcionamento no mesmo horário do Pavilhão, tendo 

sido utilizado quer para dinamizar aulas de Ténis, como para, através do seu aluguer, para 

realização de jogos.  

4.2.2. ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS 

Dia Julho Agosto Setembro 
1   GDEP VS. Casa Benfica 

Charneca da Caparica 
(Jogo de apresentação 

Juniores) 
2 Semana  GDEP VS. Murches (Taça 

de Cascais – Seniores) 
3 Desportiva   
4 Karaté  Projecto SER –  
5 CDA  Torneio de 
6 Mestre Carlos Silva Projecto Angariação de fundos 
7  SER  
8 Torneio GDEP Férias   
9  Desportivas  

10  2018  
11    
12 Formação Projecto 

Seniores em Movimento 
  

13    
14    
15   GDEP VS. JOMA (Seniores) 
16    
17   Inicio do Ano Lectivo 
18    
19    
20    
21    
22   GDEP VS. Oficina S. José 

(Juniores) 
23    
24    
25    
26    
27   Formação Projecto 

Seniores em Movimento 
28    
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29   GDEP VS. MTBA (Seniores) 
30    
31     
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A) PARQUE INFORMÁTICO 

1. Restruturação da rede interna (intranet) devido à adaptação à tecnologia da NOS 
Empresas. 
Foi adquirido um novo router para que este dê um maior controlo sobre o tráfego interno e 
externo da sede da junta de freguesia de Alcabideche aliando a uma segurança mais forte 
através de firewall e para uma monitorização constante do fluxo diáro. Este router já oferece 
protecção de ataques DDoS. 

2. Manutenção presencial aos computadores do C.D.A.. 

3. Manutenção presencial aos computadores da sede da J.F.A.. 

4. Reciclagem de toners e tinteiros. 

5. Criação de VPN entre o CDA e a JFA onde agora possibilita estarem até 30 utilizadores a 
trabalhar em simultâneo na rede privada virutal. 

6. Helpdesk 

B) DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Migração dos serviços de telecomunicações e dados móveis da Vodafone para a NOS 

Empresas. 

2. Criação de cartazes para a Ação Social. 

3. Criação de cartazes e artigos para a rede social Facebook da página JFA e CDA. 

C) INTERNET E WEB DESIGN 

1. Segue abaixo lista de artigos publicados na página da Junta de Freguesia e partilhados 

na página da rede social Facebook: 

• Bolsas de Mérito - Alcabideche 2018 

• Reunião ordinária - 27 de Setembro de 2018 

• Inicio de atividades (AAAF e CAF) 

• RESULTADOS - CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO CONCURSAL 

• Procedimento concursal 

• Yoga para bebés 
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• Yoga para crianças 

• Visita a Fátima 

• Gabinete de Apoio Psicológico e Psicoterapia 

• Manuais escolares 2018/2019 

• Onda de calor - Prevenção 

• Cursos financiados de formação profissional 

• Inscrições abertas - Escola de Música 

• Arraial - Aria 

• Saúde e bem estar animal 

• Tarifa Social - Eletricidade e Gás 

• SI2E - candidaturas a decorrer 

• Concerto Jazz 

• Apresentação de candidaturas ao SI2E 
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D) GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 17 de Abril a 20 de Setembro de 2018: 
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E) FACEBOOK 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar nestes últimos trimestres, são os 4026 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 2º 

trimestre de 2018 e o 3º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos adquiridos 

neste período: 

158 novos “Gosto” 

Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste últimos trimestres, são os 1097 “Gosto” 

contabilizados. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de resultados entre o 2º 

trimestre de 2018 e o 3º trimestre de 2018 com referência ao nº total de gostos adquiridos 

neste período: 

8 novos “Gosto” 

F) ECONOMATO 

1. Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

2. Reciclagem de toners e tinteiros com a Loja Staples de Alcabideche. 

3. O parque informático das impressoras atual é: 

a. Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0 - Atendimento) 

b. HP LaserJet PRO M277dw MFP – CDA (BackOffice) 

c. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social) 

d. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti 

e. RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA (Piso 1) 

f. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Recepção, nave principal) 

g. EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Recepção, nave principal) 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 
Registo de Atividade no Cemitério de Alcabideche – 3º Trimestre de 2018 

 

 
JULHO AGOSTO SETEMBRO 

 
TOTAIS 

Inumações 11 11 5 
 

27 
Doações  0 1 0 

 
1 

Trabalhos em sepulturas 1 2 0 
 

3 
Concessão de terreno 25 anos 1 0 0 

 
1 

Venda Gavetões 2 0 1 
 

3 
Venda Ossários 3 0 1 

 
4 

Venda Columbários 2 1 0 
 

3 
Licença Lousa 6 2 4 

 
12 

Licença Bordaduras 1 6 0 
 

7 
Aluguer Ossário 8 13 7 

 
28 

Exumações 2 3 0 
 

5 
Averbamentos 0 1 2 

 
3 

Transladações 6 1 2 
 

9 
 
• Aquisição de Fardamento para Funcionário do Cemitério (Calças, Polos, Botas) 
• Solicitação à Camara Municipal de Cascais através da Empresa Municipal Cascais 
Ambiente a Aplicação de Monda Térmica. 
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• Realizou-se Limpeza do Cemitério 

 
 
 

 

• Solicitação à Camara Municipal de Cascais de Areia do Rio para Colocação nos Covais. 
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• Colocação de Areia nos Covais 

 

• Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 

 

• Obras de melhoramentos no Cemitério e compra de material de desgaste (Reparação 
Torneiras) 

 


	Síntese das Atividades Desenvolvidas:
	Educação
	O Trimestre em análise coincide com o período da interrupção letiva de Verão que decorreu de 25 de junho a 31 de julho e de 4 a 17 de setembro.
	Salientamos que, do ponto de vista do desempenho da equipa da educação, foi um período de atividade intensa, uma vez que esta teve que assegurar o planeamento e a realização da programação das interrupções letivas em todas as nossas escolas.
	Em simultâneo, foram garantidas múltiplas atividades respeitantes, não só à avaliação do ano letivo findo, como à preparação do novo, com início em setembro, conforme passamos a apresentar.
	1. Atividades desenvolvidas em interrupção letiva
	As planificações elaboradas em conjunto pelas equipas dos diferentes espaços pretenderam ser abrangentes e corresponderem às expectativas das crianças e das suas famílias. Na elaboração desta planificação optou-se por uma diversidade de oficinas que a...
	Semanalmente, os grupos de crianças foram praia do Tamariz, onde puderam contactar com o meio envolvente, desenvolver atividades do âmbito psicomotor (nadar, saltar, correr), de consciência cívica (comportamento em espaços públicos e de lazer) e usufr...
	As outras visitas realizadas foram:
	 Dino Parque (Lourinhã) - onde através do lúdico puderam adquirir alguns conhecimentos sobre dinossauros e ver modelos de dinossauros em tamanho real;
	 Parque do Alvito (Lisboa);
	 Badoca Parque (Santiago do Cacém);
	 Quinta dos Olivais (Lisboa).
	As atividades de apoio à família no novo ano letivo 2018/2019, iniciaram-se, com as nossas equipas, a 4 de setembro. Assim, foi elaborada uma planificação de caráter geral, permitindo a adequabilidade aos diferentes grupos de crianças e condições dos ...
	Em ambas as interrupções, julho e setembro, proporcionaram-se atividades que envolveram água, um elemento de bastante diversão para as crianças. Entre estas podemos referir as piscinas, mangueiradas e jogos de água e cores. Durante estas atividades al...
	Foram ainda desenvolvidos jogos de equipa, gincanas, percursos, que não só contribuíram para a coordenação motora assim como para a aquisição e gestão de competências sócio emocionais e de relacionamento interpessoal.
	Nas Oficinas das ciências entre outras experiências, foram produzidos Pega Monstros, Slime, e descobrimos o que são fósseis.
	Nas oficinas de culinária, foram realizadas experiências comestíveis, gomas deliciosas, pop cakes e bolo de laranja. Nestas atividades, foram provados diferentes sabores, seguindo os passos das receitas, aprendendo os nomes dos ingredientes e as quant...
	As interrupções de verão do 1º Ciclo funcionaram em quatro espaços distintos, na EB Alto da Peça, na EB de Manique, na EB Malangatana e na EB Fernando Teixeira Lopes.
	A equipa procurou proporcionar atividades diversificadas e divertidas às crianças que frequentaram as interrupções letivas de junho/julho e setembro. Assim, imperaram as aventuras, as experiências científicas e de culinária. As crianças foram à praia,...
	As visitas realizadas a:
	Dinoparque; Piscinas de Santarém; Bounce; Arborismo; Pedra Amarela, praia, fazer slime, destacaram-se pelo entusiasmo com que as crianças abordavam os adultos, pelas descobertas e desafios enfrentados, pelas vivências entre pares, deixando memórias fe...
	No presente ano letivo estão em funcionamento 6 espaços de Ludobiblioteca, acrescentando-se este ano, às em funcionamento - na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, na EB Fernando Teixeira Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide – a Ludobiblioteca da EB ...
	2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo Inteiro e preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família
	Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA participou num conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de Escolas, representantes de Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a avaliação do an...
	Registamos que a avaliação feita, pelos parceiros envolvidos, ao trabalho da Educação da JFA, foi muito positiva, tendo sido enunciada a vontade de manutenção da parceria.
	Salientamos a especial atenção à organização do trabalho das AECs no novo ano 2018/2019, pelas implicações decorrentes do conjunto de medidas de implementação local, emitidas pela CMC, no sentido de se conferirem tempos para brincar livre a acompanhar...
	3. Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos estabelecimentos de ensino da Freguesia
	O apoio às necessidades associadas à abertura do novo ano letivo, garantindo as devidas condições das instalações escolares, marcou a atividade nesta área, ao longo deste 3º trimestre.
	Assim decorreram múltiplas intervenções nos edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da Freguesia. As intervenções decorreram no...
	O acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir especial complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Presidente e Executivo da Junta e outro pessoal de apoio.
	4. Programa Cultura Social
	Na sequência da nossa candidatura ao desenvolvimento de projetos no âmbito do Programa Cultura Social, promovido pela C.M.C., foram aprovados dois projetos a implementar pela JFA, no mês de Julho, envolvendo 15 Jovens Estagiários que acompanharam as e...
	Os jovens acompanharam técnicos e grupos de crianças nas atividades lúdico-pedagógicas e desportivas, dinamizando espaços de jogo e brincadeira e acompanhando as crianças nos passeios e visitas em período de interrupção letiva.
	Procedeu-se à avaliação, tanto ao funcionamento do Programa, como ao desempenho individualizado dos estagiários. Os resultados foram considerados ao nível de Muito Bom, reconhecendo-se a sua importância, tanto para o desenvolvimento dos jovens, como p...
	1. O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre, Julho, Agosto e Setembro.
	2. Foram realizadas algumas atividades neste período, além das que já fazem parte do quotidiano do serviço social do gabinete de ação social, o atendimento social á comunidade.
	3. Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período.
	Gabinete de Serviço Social – Atendimentos sociais
	3.2  Subsídios de carência
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