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Introdução
O relatório de atividades respeitante ao 1º trimestre de 2014 visa difundir as
iniciativas realizadas na freguesia de Alcabideche e que foram sufragadas em
sede de Assembleia de freguesia.
O 1º Trimestre de 2014 fica marcado pela renovação forçada que a equipa do
executivo foi sujeita, com uma nova liderança, permitindo assim imprimir nova
dinâmica a um processo que foi abruptamente interrompido. O empenho de uma
equipa de gestão coesa e com colaboradores dedicados, permitiu atingir os
objetivos propostos para o trimestre que agora finda.
As condições restritivas em termos orçamentais, não permitiram no corrente
trimestre o desenvolvimento acentuado de outro tipo de atividades de cariz mais
estrutural, nomeadamente a intervenção em espaço público ou manutenção de
edifícios e equipamentos pertencentes à Junta de Freguesia de Alcabideche.
Em suma, entendemos que não obstante os condicionalismos a que tivemos
sujeitos, este relatório de atividades apresenta resultados muito promissores
para uma equipa que diariamente se esforça em prol da Freguesia de
Alcabideche.
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Atendimento /Secretaria
A procura por garantir um serviço público de qualidade através da prestação
de um atendimento eficaz, eficiente e com menor tempo de espera, é uma
preocupação da área de atendimento/ secretaria deste organismo publico.
A

atualização constante da informação e de procedimentos, e dando a

máxima atenção às indicações e sugestões expressas pelo Executivo da Junta
e Fregueses, reverteu-se no primeiro trimestre como um factor importante de
adaptação laboral. O atendimento ao público na junta de freguesia de
Alcabideche, está a cargo de cinco funcionários, 3 postos de atendimento e
dois funcionários na retaguarda

em roleman para efectuar as horas de

almoço, faltas e outras situações.
A gestão da correspondência indica-nos assim a solicitação que o serviço de
secretaria tem ao longo do mês na resposta atempada aos fregueses ou outras
entidades externas.

Entrada de Correspondência
Janeiro

200

Fevereiro

167

Março

218
Correspondecia expedida – Via CTT

Janeiro

13

Fevereiro

8

Março

100

250
200
150

janeiro

100

fevereiro
março

50
0
Entrada
corresp.

Expedição
corresp.

*dados da JFA
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Através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, surgem ao longo do
mês em determinados períodos, fluxos de atendimento extraordinários,
estando relacionados com apresentações quinzenais obrigatórias por parte
dos beneficiários do subsídio de desemprego. Esta situação recorrente e já
interiorizada na prática quotidiana do atendimento da J.F.A. tem um peso
significativo na disponibilidade de recursos humanos e técnicos que exige,
sendo um factor fundamental na prestação da qualidade de atendimento junto
dos utentes.
Neste contexto, podemos observar com base no quadro abaixo que o registo
das apresentações do Centro de Emprego apresentam um ligeiro decréscimo
no 1º trimestre de 2014.
Apresentações quinzenais
Janeiro

2000

Fevereiro

1510

Março

1480

2500
2000
1500
1000
500
0
Janeiro

Fevereiro

Março
*dados da JFA

No âmbito do processo de melhoria dos serviços prestados, continuámos a proceder
à implementação de metodologias necessárias para o desenvolvimento da qualidade
e

otimização de recursos, bem como o aumento da relação interpessoal dos

funcionários e colaboradores.
Implementámos com frequência semanal reuniões técnicas que visam encontrar
através da partilha de experiências nas diferentes áreas que compõem a estrutura
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organica da junta, soluções para uma resposta mais adequada e celere, num
quotidiano cada vez mais exigente.
A emissão de atestados reverte-se da maior importância no contexto da actividade
do

serviço

de

atendimento.

Sendo

um

ato

administrativo

da

grande

responsabilidade e que carece da devida aferição, não deixa contudo de ser
correspondido em tempo adequado, sendo norma a sua emissão imediata desde que
os requisitos exigidos estejam satisfeitos.

Emissão Atestados -Diversos
Janeiro

258

Fevereiro

225

Março

245

Atestados
258
245
225

Janeiro

Fevereiro

Março

Na freguesia de Alcabideche no decorrer do 1º trimestre de 2014, foram emitidas
143 licenças de canideos, dando assim cumprimento à legislação em vigor. Foram
processados junto do SICAFE o registo dos canídeos.

Licenças de Canideos
59
44

40
*dados da JFA

Janeiro

Fevereiro

Março
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Trata-se apenas de um indicador referencial do serviço de atendimento prestado
em algumas áreas específicas da junta.

Registo de Atendimentos
70
60
50
40

janeiro

30

fevereiro
março

20
10
0
presidente

ação social

gab. Psicologia

acons. Juridico
*dados da JFA

Recursos Humanos
Foi realizada a celebração de um contrato de prestação de serviços sobre o
regime de tarefa com o colaborador Ricardo Miguel Nunes Marques para o
departamento do Cemitério de Alcabideche. Num contexto de melhoria das
condições de prestação dos colaboradores deste organismo, procedemos à
aquisição

de

equipamento

de

proteção

individual EPI´s, para os funcionários do
cemitério,

dando

assim

cumprimento

à

legislação em vigor. Neste sentido foram
adquiridas botas de biqueira de aço, botas de
cano alto e vestuário de trabalho. Regista-se o
preenchimento dos mapas de recursos no
SIIAL – DGAL com periodicidade trimestral e
semestral.
A formação profissional é um fator determinante para o bom desempenho e
qualidade a prestar ao freguês, neste sentido frequentaram numa ação de
formação em Segurança contra incêndios administrada pelo Serviço Municipal de
Proteção Civil de Cascais, 6 colaboradores desta J.F.A.
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Assuntos Jurídicos

No âmbito do pelouro dos assuntos jurídicos, prosseguiu-se com o atendimento
jurídico aos fregueses carenciados, tendo sido registado a procura abaixo
descrita:
Fregueses atendidos/mês
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Janeiro

Fevereiro

Março

A resolução do contrato de avença com o jurista, Dr. Carlos Reis, que terminou no
final de Janeiro de 2014, e tendo em vista a redução de despesa por parte desta
Junta de Freguesia, foi decidido não proceder à celebração de nova avença.
O apoio jurídico na área do atendimento ao freguês está a ser assegurado, desde
Fevereiro, pela secretária desta Junta, no horário de atendimento anteriormente
definido e que já é do conhecimento da população.
Foi elaborado o relatório de avaliação do direito de oposição, enviado a todos os
cabeça-de-lista dos partidos com assento na Assembleia de Freguesia.

8

Relatório de Atividades
2014

Toponimia
Foram propostos dois novos toponimos a duas artérias sem denominação oficial,
e submetidos à Câmara Municipal de Cascais para aprovação definitiva:

Localidade de Alcabideche
Rua Henrique Moreira Diniz (1945-2012) Russo – Desportista - Com início
sul na Avenida de Alcabideche (rotunda), prolongando-se para norte indo
terminar na Rua Conde Barão.

Localidade de Murches:
Rua Guilherme Manuel Romão

(1939- 2014) Guilherme Caracol –

Empresário - Com início sul na Rua Fernando Pessoa, prolongando-se para
norte indo terminar em caminho de pé posto – arruamento que tem acesso ao
Sítio dos Barros - Zambujeiro.
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Educação
No âmbito das parcerias que a Junta de Freguesia de Alcabideche tem com os
Agrupamentos de Escolas da sua área de jurisdição, foram realizadas diversas
intervenções junto da comunidade escolar. Assim num espirito de colaboração
sectorial, vários projetos têm sido desenvolvidos de forma ao enriquecimento
dos alunos do 1º ciclo e jardins-de-infância da freguesia.
Neste contexto, o resumo das atividades que compõem a oferta educativa desta
junta são; AEC/AAAF/CAF/Interrupções Letivas/Ludobiblioteca Alto da Peça e
de Alcoitão 3.
“Onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde
houver um erro para emendar, emenda-o tu.
Onde houver
um esforço de que todos fogem, fá-lo tu. Sê tu aquele que
afasta as pedras do caminho.”
Gabriela Mistral

Enquanto estrutura temos sempre presente os objetivos estratégicos que visam
acompanhar o desenvolvimento de todos os projetos, atividades, eventos,
exposições, tendo sempre como preocupação a sustentabilidade, a comunicação,
a imagem e gestão otimizada de todos os recursos e sempre em parceria:
 Dinamizar as diferentes áreas através da participação ativa, da
cooperação, interação e co-responsabilização dos diferentes atores.
 Promover e divulgar todas as áreas como recurso para a comunidade
 Apoiar crianças e jovens com necessidades educativas especiais;
 Promover competências pessoais e socio-emocionais através de
atividades no âmbito da educação Não formal;
Tendo ainda as orientações curriculares para o 1º CEB e as orientações
programáticas das AEC (Atividades de Enriquecimento Curricular) /AAAF
(Atividade de Animação de Apoio à Família) e a articulação entre os parceiros,
apresenta-se alguns dos projetos e atividades desenvolvidos (as) no
1.ºTrimestre.
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Interrupção Letiva da Páscoa – Mais uma vez esta Interrupção Letiva está a
decorrer com grande sucesso quer para o grupo de 27 crianças do 1.ºCiclo,
integrando 2 crianças com NEES, quer para as 70 crianças que frequentam a
Atividade de Animação de Apoio à Família (AAAF), dos Jardins-de-Infância de
Alcabideche 1,2, Alto da Peça e Bicesse.
O tema abordado desta Interrupção continua à volta das Esculturas com
Histórias: “O João e o Feijoeiro Mágico”. A Entrada num outro mundo que tem
como base a história “João
e o Feijoeiro Mágico” e a
obra de João Pedro Vale.
Construímos uma grande
árvore, cujo tronco e as
ramificações entrelaçam-se
e expandem-se para os
lados

e

para

cima,

crescendo

em múltiplos

sentidos.

Entrando

no

mundo outro mundo, no mundo de “João e o Feijoeiro Mágico” reinventaremos as
formas do mundo botânico e estabeleceremos uma referência direta à árvore
trepadora do conto e das suas ilustrações.
Desafio à Comunidade – O Executivo, na pessoa do Presidente, a coordenadora
geral, os comerciantes/serviços de Alcabideche e uma voluntária têm vindo a
preparar o evento AL-Qabazar, que se realizará de 5 a 11 de maio com a Semana
gastronómica, o Bazar: Com Tudo O Que
Há

de

Melhor

em

Alcabideche

e

Animação de Rua. Salienta-se todo o
apoio e boa relação com os vários
serviços da CMC.
Este evento foi integrado nos 650 anos
da Vila de Cascais.
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Reuniões de Avaliação Trimestrais
Como é habitual, no final de cada período, as Escolas, os JIS e entidades parceiras
reuniram para avaliar todo o trabalho de parceria dos Programas das AEC e da
AAAF. Apresentamos assim alguns dados relacionados com a frequência média
de alunos no 1º trimestre nos JI / AAAF
Frequência Média do Grupo de Crianças – JI/AAAF do Alto da Peça

9%
91%
Frequentaram
Não frequentaram

Frequência Média do Grupo de Crianças – JI/AAAF do Alcabideche 1

Frequência de utilizadores da Ludobiblioteca com ateliers

utilizadores
53%
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Frequência de utilizadores da Ludobiblioteca sem ateliers

utilizadores
13%

Frequência de crianças na CAF Alto da Peça

média de crianças que
frequentam
89%

Frequência de crianças na CAF
Alcoitão 1

Registo de opinião das famílias sobre concerto
para bebés

Ciclo de música para
bebés e famílias

média de…

Outras actividades
77%

80%
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Reunião de Diagnóstico das AEC
A CMC promoveu juntamente com os Agrupamentos de Escolas neste caso,
Alcabideche e Alapraia e as Entidades Parceiras – coordenação geral, sessões de
diagnóstico das AEC de modo a desenhar o próximo ano letivo. Surgiram
inclusivamente propostas de horários.
Reunião de Acompanhamento – O Agrupamento de Escolas de Alapraia
promoveu juntamente com as Entidades Parcerias – coordenação geral e a CMC
momentos de construção de instrumentos de trabalho e uma melhor definição de
procedimentos e de intervenção junto das famílias. Elaborámos um folheto
informativo comum sobre o funcionamento das AAAF. Este será entregue às
famílias no momento das inscrições de modo a esclarecê-las e a implementar
uma filosofia educativa comum do Agrupamento com todas as Entidades
Parceira.
Participação nas Reuniões de Conselho Geral – A coordenadora geral integra o
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Alcabideche. O Presidente também
passou a integrar este Conselho. Fez-se mais reuniões do que as previstas pela
necessidade de construção de alguns documentos de trabalho como por exemplo,
o Regimento do Conselho Geral, o Regulamento interno e algum debate sobre a
Indisciplina em sala.
Reunião do Grupo de Auto Avaliação – A Coordenadora Geral integra também
este grupo de trabalho. Este grupo reuniu com o executivo do Agrupamento para
juntos definirem estratégias de ação junto da comunidade educativa.
Reunião de Acompanhamento - A coordenadora geral reúne com as diferentes
equipas semanal, quinzenal ou mensalmente conforme as necessidades de cada
equipa ou do projeto em curso. As equipas são acompanhadas diariamente no
próprio espaço e entre diferentes canais de comunicação assim como através de
diferentes estratégias de intervenção de modo, a implementar permanentemente
o verdadeiro trabalho de equipa sugerido pela Gabriela Mistral (citado
anteriormente). Reforçando, a coordenadora faz ainda este acompanhamento às
equipas através de visitas de acompanhamento aos Espaços, reuniões, eventos e
projetos comuns.
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Conselho de Docentes – A coordenadora geral e todas as equipas integram
mensalmente os Conselhos de Docentes das diferentes Escolas nos quais, se
planifica e agenda todas as atividades, projetos e eventos. Na EB1 de Bicesse, este
Conselho faz-se uma vez por período, sobretudo para avaliar e perspetivar as
atividades mais próximas e pertinentes.
Conselho de Coordenadores – A coordenadora geral integra este Conselho uma
vez por período, no Agrupamento de Escolas de Alcabideche com todos os
coordenadores de escola, a Vice-presidente do Agrupamento, o coordenador de
Departamento do 1.º Ciclo e a outra Entidade Parceira;
Formações – Dois elementos da Ludobiblioteca do Alto da Peça estão a fazer
formação em dança Criativa, no Centro Cultural de Cascais (CCC); a coordenadora
geral e duas animadoras da AAAF fizeram formação em Avaliação do Pré-escolar,
no Centro de Formação de S. João do Estoril; Três elementos das Ludobibliotecas
estão a fazer a formação de música e dança integradas, promovida pela Rede de
Ludotecas. As equipas das Ludobibliotecas juntamente com a coordenadora
fizeram uma ação de sensibilização com o Nuclio, Grupo de Astronomia. No final
deste trimestre, todas as equipas estiveram numa ação de sensibilização:
“Intervenção dos Técnicos face os maus Tratos”, promovida pela CPCJ e pelo
Agrupamento de Escolas da IBN Mucana. Esta ação dinamizou-se na
Ludobiblioteca do Alto da Peça.
Roda, K`Cidade, Pensar Alcoitão, Encontro de trabalho do Comité Local – A
coordenadora geral integra estes grupos de trabalho através de reuniões, umas
semanais outras mensais, encontros de trabalho e acompanhamento de Projetos
através dos PIC`S onde se reflete o desenvolvimento comunitário, cria-se
oportunidades de cruzamentos e de pensar entre projetos com desafios ou
potencialidades comuns, aproxima-se projetos entre si, aproxima-se recursos e
atores.
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Mais um Desafio
Dia do Pai… cada pai criou com o seu filho (a) uma história de amor…

As histórias de amor são como as cerejas!
Cereja a cereja, uma a seguir a outra, fomos degustando, fomos desenrolando
histórias de amor. As perguntas foram surgindo: Como é que o pai e a mãe se
apaixonaram? Como se conheceram? Onde? Um projeto que nos leva às nossas
raízes e laços familiares. Neste contexto realizou-se um desafio no Dia do Pai,
apelando assim aos afetos e à criatividade como limite da imaginação das
crianças.
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Gabinete de Psicologia

A fim de dar conta da atividade desenvolvida durante o 1º trimestre de 2014
(01Jan a 31Mar) no gabinete de Psicologia reportamos o número de
atendimentos em consultas de avaliação e intervenção individual, total de 125
fregueses, cujas idades variaram entre as diferentes faixas etárias, como se
poderá constatar através da visualização do gráfico relativo às idades dos
utentes.

Idades dos Utentes
Homens

Mulheres

Total

Faixa Etária

≤ 17

18-64

≥ 65

≤ 17

18-64

≥ 65

58

2

0

52

13

0

►

125

▼
70
60
50
40
30
20
10
0
≤ 17

18-64

Homens

≥ 65

≤ 17

18-64

≥ 65

Mulheres
*Dados da JFA
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No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do
gráfico seguinte, a maioria das sinalizações foram efetuadas pela escola de
Amoreira nº2, com 56 crianças sinalizadas. Seguem-se as consultas por iniciativa
própria solicitadas no atendimento da Junta de Freguesia.
As outras situações referem-se essencialmente a outras escolas da freguesia (que
não constam no quadro), mas que urge dar seguimento. Importa ainda referir que
se efetuaram 3 consultas de situações que foram reencaminhadas de outros
serviços.

Origem dos Pedidos
EB1
Fernando J.
Santos

EB2 Amoreira
nº 2

EB1 Bicesse

Por
iniciativa
própria

Reencaminhados

Outros

13

56

14

28

3

11

Total

►

125

▼
60
40
20

Outros

Reencaminhados

Por iniciativa
própria

EB1 - Bicesse

EB2 - Amoreira nº
2

EB1
Fernando J.
Santos

0

*dados da JFA

A nível de intervenções, foram contabilizadas 658. O número de intervenções em
cada caso, variou em função da situação. Podemos constatar que há uma maior
frequência nas consultas de avaliação psicológica, seguidas das consultas de
aconselhamento psicológico, apoios psicológicos, e por fim as observações
psicológicas. O elevado nº registado nas “outras diligências” referem-se
essencialmente a telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por mails. A
título exemplificativo refira-se que existem diligências telefónicas que podem
levar a um considerável consumo de tempo. Salienta-se ainda um elevado
número de reuniões
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com professores e com pais (uma parte destas últimas no seguimento de prática
seguida em anos anteriores, onde se efetuam reuniões ao longo do ano letivo –
convocadas desde o ingresso até à finalização do ciclo).

Tipo de Intervenções
Consultas
Observações
Avaliações
psicológicas psicológicas

15

160

Apoios
psicológicos
e/ou
psicopedagógicos

26

Reuniões Reuniões
Outras
Total
com pais
com
diligências
Aconselhaprofs.

48

200

47

103

259

658

Outras
diligências

Apoios
psicológicos
e/ou…
Aconselhamentos
psicológicos

Avaliações
psicológicas

Observações
psicológicas

50

Reuniões
com profs.

100

Reuniões
com pais

300
250
200
150
100
50
0

150

0

▼

mentos
psicológicos

*Dados da JFA

Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de aplicação
de instrumentos métricos, verificou-se que os testes de aptidão foram os mais
aplicados, seguido de perto pelos de personalidade e projetivos. No período em
questão, salienta-se que não foram aplicados testes de orientação escolar e
profissional, e de desenvolvimento. Refira-se que o nº e tipo de testes aplicado
variam em função das situações a observar.
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Neste parâmetro registaram-se ainda algumas faltas, situação que se começa a
tornar um pouco frequente, não só nas consultas efetuadas na Junta, como
também nas consultas da especialidade em outras instituições (hospital e centro
de saúde).

Tipo de Testes Aplicados
Aptidão

Personalidade
e

135

123

projetivos

Inteligência

Desenvolvimento

Linguagem
Leitura
Escrita

Orientação
Escolar
Profissional

Aptidões
Escolares

Total

76

0

65

0

26

425

Aptidões
Escolares

Orientação
Escolar
Profissional

Linguagem
Leitura
Escrita

Desenvolvimento

Inteligência

Personalidade
e
projetivos

Aptidão

150
120
90
60
30
0

*Dados da JFA

Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de 22
relatórios psicológicos e 14 informações psicológicas. Foram solicitados junto dos
médicos de família, 15 pedidos de consultas noutras especialidades médicas,
conforme se pode constatar no quadro seguinte.
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O quadro e gráfico que se seguem, traduzem a caracterização da problemática
dos fregueses atendidos pelo Gabinete de Psicologia, por tipo de problemas
evidenciados após a conclusão das avaliações efetuadas.
A problemática mais presente foram as dificuldades de aprendizagem, seguidos
das perturbações de desenvolvimento (perturbações de linguagem, défices de
atenção, hiperatividade, agitação motora, atrasos globais de desenvolvimento).
Registaram-se 8 situações de perturbações emocionais. Com problemas de
imaturidade, foram diagnosticadas 6. Registaram-se ainda uma situação em cada
uma das seguintes problemáticas: alterações de personalidade, alterações de
comportamento,

disfunções

familiares

e

comportamentos

obses-

sivos/compulsivos.

Elementos Escritos
Relatórios
psicológicos

Informações
psicológicas

Pedidos de
consultas

Pedidos de
informações

Outros

22

14

15

1

0

Total

►

52

40

20

Outros

Pedidos de
informações

Pedidos de
consultas

Informações
psicológicas

Relatórios
psicológicos

0

*Dados da JFA
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Algumas das situações avaliadas foram consideradas (depois de analisadas),
como não sendo “problemáticas”, pelo que o seu número não foi incluído neste
quadro. Estas situações estavam associadas a práticas educativas erradas por
parte dos pais, falta de investimento pedagógico a vários níveis e falta de hábitos
de estudo. Existem ainda situações pendentes que aguardam resultados dos
e
n

Caracterização psicológica da população
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*Dados da JFA

No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o
quadro

e

gráfico

seguintes,

observa-se

que

foram

realizados

106

encaminhamentos (realizados durante o meio ou final das avaliações), dos quais
28 foram para consultas com os médicos de família. Esta metodologia é
frequente, pois muitas situações são reencaminhadas para outras especialidades
após triagem pelo respetivo médico de família.
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Aguardam-se os resultados de alguns dos encaminhamentos feitos no decurso
das intervenções, no sentido de obter informação complementar às avaliações e
desta forma adequar as medidas/estratégias já tomadas.

Encaminhamentos
Consulta
psiquiatria

Consulta
otorrino

Consulta
oftalmologia

Consulta
desenvolvimento

Médico
de família

Ensino
especial

Total

24

0

6

13

3

28

5

Terapia
da fala

Terapia
familiar

Espaço
S

Apoio à
vítima

Intervenção
precoce

CPCJ

Consultas
psicologia

11

0

0

0

0

1

15

106

20
15
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5
Consultas
psicologia

CPCJ

0
Terapia
da fala
Terapia
familiar
Espaço
S
Apoio à
vítima
Intervenção
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Consulta
psiquiatria
Consulta
neurologia
Consulta
otorrino
Consulta
oftal-…
Consulta
desenvol-…
Médico
de família
Ensino
especial

30
25
20
15
10
5
0

Consulta
neurologia

*Dados da JFA

Finalizando, refira-se que foram abrangidas 125 famílias, resultante da
intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche.
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Acção Social
No decorrer do período de Janeiro a Março de 2014, no âmbito da Ação Social, no
que se refere ao atendimento social às famílias, houve um grande número de
procura de ajuda. As famílias deparam-se cada vez mais com situações muito
problemáticas, nas vertentes a nível do desemprego e do pagamento de despesas
básicas. Tentamos dar solução, ou encaminhar para outras instituições, visando
apoiar as famílias em situações de dificuldades.
Neste período foram atendidas 163 pessoas.

Quadro 1 – Atendimento social do primeiro trimestre de 2014
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As necessidades básicas com que mais nos deparamos ao longo desta fase de
elevada crise económica são essencialmente as seguintes:

Quadro 2 – Tipo de apoio solicitado.
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Apoio à Terceira Idade
Realizaram-se algumas atividades ao nível cultural. A Festa de Reis na residência
sénior, que originou o intercâmbio entre os residentes e o grupo do Centro de
Convívio de Alvide (Projeto Roda Viva Sénior).

Realizamos a Festa de Carnaval, no Complexo Desportivo de Alcabideche onde
participaram 130 idosos das várias associações e centros de convívio da
freguesia bem como o grupo das Okaimpas.
Organizamos o desfile de máscaras onde contámos com muita animação e no
final o lanche foi organizado entre todos. Este tipo de atividades destina-se a
encarar o envelhecimento de forma natural e ativa, proporcionando uma vida
mais harmoniosa e dinâmica com a participação e envolvimento dos idosos, na
realização de atividades, valorizando as suas capacidades, competências e
saberes da cultura do idoso, aumentando a sua auto - estima e auto – confiança.
A nível dos centros de Alvide e Alcoitão, a Junta através do departamento de Ação
Social presta apoio técnico, coordenação e dinamização dos grupos.
Colaboramos na dinamização dos grupos corais de Alvide, Alcoitão e Malveira da
Serra.
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Participação ativa com outras instituições

Estivemos na Reunião do Roda, com várias instituições da Freguesia, em que os
pontos mais importantes foram:
- Apresentação dos PIC`S (Projeto de Intervenção Comunitária);
- Planeamento das atividades dos sub-grupos do Roda para 2014.
- Reunião do CAF, para um melhor conhecimento desta associação.
- Reunião com a Câmara Municipal de Cascais sobre a Rede Social.

Objetivos:
Partilhar perspetivas sobre o funcionamento das Comissões Sociais de Freguesia
no âmbito da Rede Social.

Reunião ACAF
- Participaram instituições do RODA, com um elemento da Associação para um
melhor conhecimento desta.

Plenário do RODA
- Participaram as instituições que compõem o RODA.
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Objetivo do Plenário:
- Partilha de informação por parte dos parceiros;
- Partilha dos grupos de trabalho.
Reunião sobre o protocolo “ Cozinha com Alma”
O objetivo principal da reunião foi analisar e definir as alterações a efetuar no
protocolo para 2014.

Reunião do Núcleo Executivo de Alcabideche, composto por :
- Junta de Freguesia de Alcabideche
- Hospital de Reabilitação de Alcoitão
- Associação de idosos de Santa Iria
- Bombeiros de Alcabideche
- Centro de Reabilitação integração do Deficiente
- Centro de Saúde de Alcabideche
- RODA- Rede de Organização e Desenvolvimento da Adroana

Teve como objetivo esta reunião, verificar o regulamento já existente. A eleição
de novos elementos para o núcleo e a representação de três instituições na
Comissão Social de Freguesia no Plenário do CLAS, bem como, a aprovação do
Plano para 2014. Reuniões de Equipa com as várias associações e centros de
convívio da freguesia sobre o evento a realizar no período de 5 a 11 de Maio , a “
Feira - Al- qabazar”, para troca de ideias e apresentação de propostas.
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Reunião do RODA
Avaliação do projeto e novas propostas para 2015 e trabalho de grupo. Nesta
reunião estiveram presentes grupos dos vários eixos existentes:
Eixo 1- Território e Envolvente
Eixo 2 – Relação entre as pessoas
Eixo 3 – Indivíduos e famílias, percursos sociais qualificantes.
O objetivo desta reunião foi dar a conhecer as respostas existentes na freguesia
das várias instituições para um melhor trabalho em rede.

Reunião do núcleo executivo da Freguesia
O objetivo desta reunião foi definir o Plano de ação da Comissão Social de
Freguesia para 2014.
1º objetivo - Caracterizar a freguesia de Alcabideche;
2º objetivo – Proceder ao mapeamento dos diferentes recursos e
respostas existentes na freguesia;
3º objetivo - Identificação de projetos já existentes e construção de novos.
Reunião com a Câmara Municipal de Cascais e os técnicos das várias freguesias
para fazer o ponto de situação e o balanço sobre as bolsas sociais 2013/2014.
Entre outras reuniões foram realizados encontros com várias instituições da
freguesia, associação de pais de Alcabideche, associação dos antigos alunos
salesianos do Estoril, Escola Secundária IBN-Mucana. O objetivo desta reunião
visou a criação de um projeto novo na freguesia, para apoiar famílias vulneráveis.
Todo este trabalho social é sempre em prol da comunidade, tentando dar
resposta sempre que seja possível.
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Pavilhão e Piscina
O horário de funcionamento do Pavilhão de Alcabideche de 2ª feira a 6ª feira é
das 8:00h às 23:00h, sendo os
Sábados e Domingos das 9:00h às
23:00h.
Neste período de abertura das
atividades desportivas, centenas de
utentes utilizam de forma regular um
espaço dedicado à prática desportiva.

QUADRO DE REGISTO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO CDA

1º Trimestre de 2014

Atividades do CDA
A Nave do CDA está com uma ocupação registada de 95 % da sua oferta mensal.
A distribuição por atividade é a seguinte:
 Aulas Curriculares de Educação Física
 O Desporto Escolar
 Treinos de Futsal 6 escalões
Às 2ª Feiras - Treino das escolinhas
Às 3ª e 5ª Feiras – Treino dos Iniciados, Juniores e Seniores
Às 4ª e 6ª Feiras – Treino dos Infantis e dos Juvenis
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Distribuído pelos vários dias da semana, contamos com 6 equipas de futsal
particulares (JIPA, CONSULTUBO, MIGUEL GONÇALVES, JAOP, CAETANO DRIVE,
CUF DE CASCAIS) e 1 equipa de Innebandy (desporto nórdico praticado por um
grupo de suecos), cujo nome da
mesma é designado por:
MERCANTOR
Ao fim semana, além dos jogos
oficiais de Futsal do NSA e
Bicesse,

registam-se

ainda

vários alugueres a particulares.
No Ginásio a ocupação durante a
semana

divide-se

entre

as

escolas das 08h30 às 16h30 e as nossas modalidades das 17h00 às 22h30.
Aos Sábados das 09h30 às 11h40 foram lecionadas aulas de Ballet pela prof.
Filipa.
Como habitualmente,
realizaram-se nos Ginásios 1 e 2
as aulas de Ballet, Karaté, Step,
Muay Thai, Krav Magá, Danças
orientais (ventre, Yoga Dance,
etc), Danças Ocidentais
(Sapatiado, Modern Jazz, Hip
hop), Taekwondo tradicional e
Olímpico assim como De Ténis Musculação/CardioFitness e Spinning nos
espaços próprios.
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Piscina
A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida
em dois grandes grupos:
 Grupo da Ocupação
Escolar

que

compreendem

as

escolas do 1º Ciclo do
Ensino

Básico,

escolas

e

as

centros

educativos privados.
 O outro Grupo de âmbito Social é representado pelos Centros da
Terceira Idade da freguesia.
O acesso das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de
Alcabideche está inserido no Programa de Natação do Município de Cascais e
visa proporcionar a cerca de 200 crianças com idades compreendidas entre os
7 e os 10 anos, a aprendizagem, o conhecimento e a vivência da natação pura,
numa perspetiva formativa.
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O acesso das restantes escolas teve como objetivo o ensino da disciplina
curricular – Educação Física, sendo da responsabilidade dos professores
docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e peda-gógica.
O acesso dos centros de dia
teve

como

objetivo

rentabilização

a
e

melhoramento dos tempos
livres

dos

Freguesia

idosos

da

procurando

desenvolver

a

gerontomotricidade, a qual é
conseguida através da prática
da Hidroterapia.
A ocupação do Público em Geral – das 17:15h às 23:00h – compreende os
alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche
e os utilizadores livres. Neste sentido as modalidades como Natação Pura,
Crawl, Costas, Bruços e Mariposa são praticadas com recorrência neste
período de utilização. Nesta modalidade, pode-se observar a existência de dois
tipos de escalões: o primeiro para crianças com mais de 6 anos de idade, e o
segundo para jovens e adultos a partir dos 12 anos de idade. As aulas desta
modalidade também foram divididas em vários escalões de dificuldade.
Natação para bebés
Modalidade

que

visa

a

adaptação ao meio aquático, de
uma forma lúdica, de Bébes e
Crianças

de

compreendidas

entre

idades
os

6

meses e os 48 meses e dos 2
anos aos 4 anos.

32

Relatório de Atividades
2014

A Hidroginástica consiste na realização em meio aquático de exercícios
similares aos da ginástica aeróbica. Esta modalidade foi frequentada por
utentes com mais de 16 anos
de idade, e foi dividida em dois
níveis

de

dificuldade

dife-

rentes: o nível I e o nível II.
Atividade aquática com vista
aintervir ao nível da correção
postural, Reabilitação e Gerontomotricidade.

Utilização livre
Atividade

aquática

sem

a

ajuda e acompanhamento de
um

técnico

especializado.

Apenas esteve presente um
Nadador

Salvador

com

a

função de vigilância.
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Proteção Civil
As atribuições legais imputadas às freguesias determinaram a nossa presença
em vários fóruns na estrutura da Prevenção e Socorro no território sob nossa
jurisdição. Neste contexto participámos no Conselho Municipal de Segurança
bem como na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Tratou-se assim de dois momentos importantes de discussão com várias
entidades / agentes de proteção civil, potencializando uma resposta mais
adequada às situações com que quotidianamente nos deparamos e tendo em
atenção as características de orografia da freguesia de Alcabideche.

Fonte:google
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Atividades Informáticas
No trimestre que agora termina foi efetuado pelo departamento de
informática uma série de atividades que passamos a enumerar;
 Instalação de dois pontos de rede + Switch de Rede (reaproveitado da
Ação Social) + Impressora LaserJet no novo gabinete da Coordenadora
de Educação.
 Instalação e Configuração de estação de trabalho para dar apoio à
concretização da submissão do IRS de 2014.
 Reunião com FRESOFT: Discussão sobre a licença para instalação do
módulo de digitalização no programa “Correspondência”.
 Criação da conta de correio eletrónico eventos@jf-alcabideche.pt para
rececionar pedidos/respostas dos vários eventos que a Sede da Junta
fará no futuro.
 Encomenda de material para o CDA - Caixa de cartões lisos brancos
para impressão.
 Avaria permanente no computador/servidor do CDA (Sportstudio) Resolvido com uma Placa-Mãe nova e compatível com a anterior.
Procedeu-se a uma manutenção geral e ficou operacional ao final de 2
dias úteis.
Outra das actividades que detém algum esforço e dedicação por parte dos
elementos que compõem o departamento dse informática, prende-se com o
Design gráfico e Telecomunicações, assim procedemos no 1º trimestre de
2014 a;
 Realização de Cartazes para a Ação Social.
 Realização de Cartazes para a Sede da Junta de Freguesia de
Alcabideche e Complexo Desportivo de Alcabideche.
 Criação de editais - A5 (50x) A4 (30) // Discussão sobre o
estacionamento em Alcabideche.
 Assinatura da renovação de contrato com a Vodafone
 Implementação de Fibra ótica na Sede da Junta com acesso a 50MBps
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Instalação do serviço OneNet (Central telefónica virtual) + 6x Acessos
de Banda larga Móvel.



Emissão de fatura única após instalação e implementação do serviço
OneNet.

No âmbito do reforço da política de divulgação doas atividades da J.F.A junto
dos seus fregueses, procedemos ao reforço da informação em canais da rede
social, assim:


Foi

implementado

o

serviço

“Cloud

Flare”

ao

nosso

Domínio/Alojamento para que as pessoa que acedam às páginas do
domínio com dados carregados mais rapidamente diminuindo assim o
período de espera normal.


Atualização do Joomla para a versão mais recente. Plugins e módulos
também foram igualmente actualizados.



Backup completo ao alojamento do site (um por cada mês) com a
ferramenta gratuita “Akeeba Backup”.

Criação dos artigos sobre as localidades na Freguesia de Alcabideche e
outros ao qual deixo a lista de conteúdo produzido:


Al-Qabazar em Alcabideche - 14 abril 2014



Workshop - Artes Circenses - 14 abril 2014



Doença de Aujeszky - 02 abril 2014



Rota dos Moinhos - Caminhada e Ciclo do Pão - 24 março 2014



Workshop – Teatro - 18 março 2014



Caminhada do G.D. Zambujeiro - 18 março 2014



Apoio ao preenchimento declaração de IRS - 17 março 2014



Trânsito cortado - Rua de Cascais - 12 março 2014



Almoinhas Velhas - 11 março 2014



Campeonato Nacional de Taekwondo - 05 março 2014



Edital - Reunião Pública de Março - 03 março 2014



Celebração do Carnaval - 25 fevereiro 2014



III Encontro de Bandas Filarmónicas - 14 fevereiro 2014



73º Aniversário da S.F.R.M.S - 12 fevereiro 2014



Peddy Paper – Cercica - 10 fevereiro 2014
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Aviso - Exumação de sepulturas - 05 fevereiro 2014



Edital - Reunião Pública - 05 fevereiro 2014



Peninha - 03 fevereiro 2014



Abano - O Mar e a Terra - 27 janeiro 2014



Fados em Manique de Baixo - 23 janeiro 2014



1ª Feira de Artesanato e Velharias - 23 janeiro 2014



Concerto para Bebés - 20 janeiro 2014



ALERTA AMARELO - 16 janeiro 2014



Um pátio com cantigas - 10 janeiro 2014



Rota do Castelo - 10 janeiro 2014



Rota do Cabo Raso - 10 janeiro 2014



Manique - A Azenha - 08 janeiro 2014



Gabinete de Psicologia - 06 janeiro 2014



Edital - Reunião Pública – 03 de Janeiro 2014

Apresentamos de seguida o resumo da atividade para o domínio www.jfalcabideche.pt
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Economato
Foi efetuada a contabilização de uso dos Toners desde o mês de janeiro até
março do ano corrente da Ricoh Aficio MP2050, Ricoh LaserJet Aficio
MP161, Ricoh LaserJet Aficio 1113, Gestetner 2722Ztd para a
RICOPIA/Aficicopia Portugal e Gestetner Lisboa.
Renovação do Stock para as impressoras existentes no Parque Informático.

Salubridade
A Junta de Freguesia de Alcabideche tem a responsabilidade da gestão do
cemitério, estando assim imputadas na sua ação todas as tarefas de
manutenção das campas, ossários e cendrários, que compõem aquele espaço.
Com 5 recursos humanos afeto à prestação do serviço fúnebre, todos os dias
este espaço encontra-se aberto aos
utentes
incluindo

entre

as

Sábados,

09:00-17:00h,
Domingos

e

Feriados.
No início do ano de 2014 um elemento
do cemitério esteve um período de
baixa prolongada existindo assim a necessidade de se proceder à contratação
de um novo colaborador em regime de avença, a fim de dar cumprimento às
necessidades diárias deste espaço.
As Inumações registadas no 1º trimestre de 2014 apresentam os seguintes
dados:
Janeiro

29

Fevereiro

15

Março

19

Inumações

30
20
Inumações
10
0
Janeiro

Fevereiro

Março
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