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O relatório referente ao 1º trimestre de 2017, apresenta uma sumula da
atividade desta Junta em várias vertentes de intervenção junto da comunidade.
Trata-se de um documento esclarecedor, permitindo assim numa análise mais
cuidada identificar as áreas que neste período temporal tiveram respostas
céleres.
A monitorização dos protocolos existentes com a CMC, continuam a reter por
parte deste executivo um acompanhamento muito estreito, entendemos da
maior prioridade respostas imediatas a áreas como a Educação, Espaço Público
e Acão Social.
Estamos por isso conscientes de como numa ação constante de intervenção na
comunidade, é geradora de melhor qualidade de vida para a população.
Para isso trabalhamos todos os dias, no sentido de uma Freguesia cada vez
melhor!
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Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI 2016-17
ECO-FREGUESIAS XXI | cidadania, participação, sustentabilidade
Este projeto que germinou após a ideia ter sido premiada pelo Ideias Verdes
2009 (Fundação Luso – Expresso), foi desenvolvido durante 5 anos pela
Associação Bandeira Azul da Europa, com o apoio de técnicos e investigadores
da Agência Portuguesa do Ambiente, Instituto de Ciências Sociais e
Universidade Católica.
Após a fase de incubação, e depois de desenvolvido em seis freguesias piloto,
surgiu em forma de PRÉMIO NACIONAL pretendendo assim reconhecer e
divulgar as melhores práticas de sustentabilidade local nas vertentes social,
económica e ambiental.
Inspirando-se no Programa ECOXXI, o projeto Eco-Freguesias XXI, foca-se na
escala local, aproximando-se do território e das pessoas que o habitam.
Visa contribuir para a sensibilização, educação e mudança dos gestores
autárquicos, evidenciando a importância e oportunidades associadas a uma
gestão territorial participada e responsável das suas comunidades.
O Prémio Nacional Eco-Freguesias XXI pretende, assim, incentivar e reconhecer
as freguesias que trabalham no sentido da sustentabilidade e desenvolvimento
da sua comunidade, sendo valorizadas as iniciativas em prol do ambiente,
participação, cidadania e inclusão.
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Prémio EcoFreguesias XXI

Aniversário da Freguesia
As comemorações do 176.º aniversário da Freguesia não podem deixar de ser
referenciadas neste documento. Mais do que relembrar o passado, foi tempo
de dar os parabéns a todos aqueles que, no tempo de hoje e de ontem,
fizeram de Alcabideche uma comunidade bem-sucedida.
Alcabideche

é

a

segunda

maior

freguesia

do

concelho

em

termos

populacionais e a primeira em área geográfica, em que a identidade são as
pessoas.
Com provas dadas de como é uma localidade onde a cidadania impera, a
cerimónia teve o momento “alto” na atribuição de Medalhas de Mérito e Honra
da Freguesia.
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O programa das comemorações dividiram-se em dois grandes momentos:
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Durante a manhã, teve lugar pelas 10h30, o descerramento da placa
toponímica, na RUA DR. ALBERTO JOAQUIM DE SÁ MACHADO SARAIVA (a título
póstumo) junto à rotunda José Roquette em Alcabideche, seguida da
celebração da Missa na Igreja Matriz de Alcabideche pelas 11h.
Durante a tarde, teve lugar a Sessão Solene, um evento onde foram
distinguidas personalidades e instituições que se destacam pelo seu trabalho
nesta Freguesia.
MEDALHA DE MÉRITO



EDUCAÇÃO : Prof. Rogério Henriques



SERVIÇOS DISTINTOS
Na área da proteção civil: Sr. João Daniel Argêncio Sérgio
Na área das atividades económicas: Sr. José Filipe Bento Chapelas



SOLIDARIEDADE: Centro de Apoio Social do Pisão e Sra. Maria Manuela
Gonçalves de Abreu Salgado



CULTURA: Sr. António Duarte Gonçalves



DESPORTO: Equipa de competição de Karaté do Grupo Musical e
Desportivo 31 de Janeiro de Manique de Baixo;
Equipa de competição de Patinagem Artística do Grupo Recreativo
Familiar de Murches e Sr. Rodrigo Miguel Cardoso Inácio.
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MEDALHA DE HONRA
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Sr. Alexandre Nuno de Aguiar Faria



Padre David Duarte Bernardo

A Sessão solene contou com o apoio do Grupo Musical e Desportivo 31 de
janeiro de Manique de Baixo.
E porque de uma festa se tratava, a artes não podiam faltar. O Coro de
Alcabideche, sob a direção da maestrina Rafaela Albuquerque, a atuação da
Companhia de Dança Paula Marques, o teatro infantil de Manique e o Combo
da Escola de Música Michel Giacometti, sob o comando do Professor João Rato,
também se juntaram à celebração, presenteando todos com um espetáculo
bastante diversificado e alegre. No fim toda a sala cantou os parabéns à
freguesia que apagou as velas do seu 176º aniversário. Momento ao qual se
seguiu o canto do Hino Nacional.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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Síntese das Atividades Desenvolvidas:

Atendimento/Secretaria

Atendimento da Junta de Freguesia com instalações renovadas.

No dia 10 de fevereiro teve lugar a reabertura do edifício sede da Junta de
Freguesia depois das obras de requalificação que ali tiveram lugar. Agora a
sede está renovada com maior área útil de atendimento e salas para
atendimento personalizado.
Destas obras há a destacar o aproveitamento para novos espaços de trabalho,
a renovação do espaço de atendimento ao público, um novo espaço de acesso
à internet, e a disponibilização de duas salas para atendimento personalizado
na área da Psicologia e Ação Social.
Com a remodelação das instalações a Junta de Freguesia resolve o problema da
exiguidade do espaço a que estava sujeita e termina com a dificuldade de
atendimento a pessoas com mobilidade reduzida, garantido, assim, uma
melhor prestação de serviço à população.
As obras duraram cerca de duas semanas, os serviços durante este período
foram garantidos com a mesma qualidade e nos mesmos horários num espaço
provisório com todas as condições para o efeito no parque de estacionamento
da sede, e os seus custos foram totalmente suportados pela Junta de
Freguesia.
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O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a
6ª feira, das 9h às 12h30 e 14h às 17h30.
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Aí podem tratar vários assuntos:



Marcações para o atendimento do Presidente / Vogais / Assistente
Social / Apoio Psicológico;



Pedidos de atestados;

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;
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
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Finanças respetiva e último recibo de vencimento ou comprovativo de subsídio
de desemprego.
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Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de
freguesia,

poderá

imprimir,

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;



Apoio aos técnicos - Assistente Social / Apoio Psicológico;

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.



Liçença e Registo de canídeos e gatídeos

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
antirrábica. Igualmente de cariz obrigatório, a licença deverá ser renovada
anualmente no mesmo local.

Baixa no registo (morte, desaparecimento e transferência de propriedade)
Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no
balcão de atendimento.
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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;



Inscrições e pagamentos de atividades (Complexo Desportivo de
Alcabideche)



Recenseamento

Recenseamento Eleitoral
O recenseamento eleitoral passou a ser efetuado automaticamente na Base de
Dados do Recenseamento Eleitoral, a partir da plataforma do cartão do
cidadão, para os cidadãos portugueses residentes no território nacional que
completam 17 anos.
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O Sistema de Informação e Gestão do Recenseamento Eleitoral (SIGRE)
possibilitará a atualização automática dos elementos de identificação, desde
que os mesmos tenham sido alterados no cartão do cidadão.
Se o cidadão não possuir, até à data, o seu cartão de cidadão e pretenda
apurar o seu número de inscrição no recenseamento eleitoral deverá deslocarse à junta de freguesia.
O recenseamento eleitoral realiza-se excecionalmente nos serviços das juntas
de freguesia se ainda possuir bilhete de identidade com a residência
atualizada.
A inscrição voluntária e a transferência de cidadãos estrangeiros continuam a
ser feitas junto das comissões recenseadoras nas autarquias locais ou do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



Autenticação de fotocópias

Com o objetivo de simplificar e desburocratizar a prática de actos notariais, a
Junta de Freguesia está possibilitada para certificar em conformidade
fotocópias de documentos originais. Os interessados deverão deslocar-se à
Secretaria da Junta de Freguesia para poderem usufruir deste serviço.



Inscrições e pagamentos de CAF;



Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas;



Escola de Música Michel Giacometti



Apoio à Assembleia de Freguesia;
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Cemitério
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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.

Outras ações – Coordenação

Supervisão e acompanhamento permanente das funções desempenhadas
pelos assistentes administrativos e assistentes operacionais;
Integração, acompanhamento, controlo da assiduidade e avaliação da
prestação de:



Dois estagiários que se encontravam a prestar serviço na sede, ao
abrigo da medida do IEFP estágio curricular.



Reformulação do arquivo geral na sede da JFA;

Relatório de Atividades
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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
agenda, marcação

de

reuniões com entidades externas e

tratamento da correspondência protocolar;


Receção

e

prestação

de

informações

e

e n c a m i n h a m e n t o p a r a o s s e r v i ç o s respetivos;


Receção de correspondência;



Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta;



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 compreendeu as seguintes
ações:


Processamento de salários e subsídio de férias;
o



Registo de faltas, férias, abonos e penhoras;

Criação do Mapa de férias do Pessoal para 2017;
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Foram tomadas diligências juntos dos trabalhadores para a criação de um
Mapa de férias que fosse de encontro às necessidades dos trabalhadores, mas
também que assegurasse à Autarquia o seu pleno funcionamento.



Criação de Escalas Mensais para as delegações (cemitério/CDA) e
atendimento à população



Inscrição de 4 funcionários da autarquia numa ação de formação sobre
IRS

Visando o enriquecimento das competências dos trabalhadores da Autarquia, e
tendo sido dado pelo IGF – Inspecção-Geral de Finanças a oportunidade de ser
ministrada uma Ação de formação a 4 trabalhadores, foram enviados a essa
Ação trabalhadores dos setores da contabilidade e atendimento.
Uma das temáticas apreendidas foi a de Noções Entrega de Declarações - IRS,
pelo que se tornou pertinente o envio de dois trabalhadores de cada setor,
precavendo qualquer eventualidade.

Estudo de criação de um Plano Abrangente de Formação com o IEFP para Ações
para os trabalhadores da Junta.


Com o objetivo de colmatar as lacunas ao nível de Formação dos
trabalhadores da Autarquia, além da obrigação imposta por Lei a esse
nível, foi tentado junto do IEFP a criação de um Plano de Formação que
abrangesse todos os setores da Junta de Freguesia, plano esse gratuito
e logisticamente vantajoso, visto o espaço desigando para o efeito ser o
Espaço Montepio, a uma centena de metros da Sede da Autarquia.
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Espaço público
18

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

Rua | Localidade
Rua Lucília do Carmo - Alcoitão
Rua de São Bernardo - Alvide
Rua de Cascais - Alcabideche
Rua Retiro à Rua do Arneiro – Malveira
da Serra #1
Rua João Pires Correia - Alcabideche
Rua António Maria de Matos – Alvide
#3
Rua Costa Pinto e Rua Dr. Morais

Calçadas

Sarmento – Alto da Castelhana
Travessa do Girassol – Alvide #4
Praceta Soldados da Paz – Alcabideche
#5
Rua

Francisca

Correia

Nunes

-

Malveira #6
Acesso Pedonal Rua de São Bernardo –
Alvide
Rua Manuel Francisco – Alcabideche#2
Rua do Girassol - Amoreira
Rua Rio das Grades - Alcabideche
Rua 4 Moinhos – Malveira da Serra #7
Rua Conde Barão - Alcoitão
Rua Carlos Anjos com Rua da Alegria –
Amoreira

Relatório de Atividades

Página
10

#2
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#1

#5

#3

#4
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#6
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#7
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Toponímia

Foram colocadas novas placas identificativas desde a saída da A16 até à
Amoreira para o Estádio António Coimbra da Mota, bem como foram colocadas
novas peanhas:
Intervenção em placas toponímicas na freguesia:

Execução e manutenção de Placas Toponímicas
Morada

Travessa do Jogo

Localidade

Alvide

Morada

Rua Dr. Alberto Joaquim de Sá Machado Saraiva

Localidade

Alcabideche

Morada

Travessa de São José

Localidade

Alvide

Morada

Avenida Nossa Senhora da Assunção

Localidade

Janes

Morada

Rua Costa Pinto

Localidade

Janes
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Morada

Rua da Eira

Localidade

Bicesse

Morada

Rua de Angola

Localidade

Amoreira

Morada

Rua Gil Vicente

Localidade

Alcoitão

Morada

Beco da Alegria

Localidade

Alcoitão

Morada

Travessa Dr. João António Gonçalves Amaral

Localidade

Alcoitão

Morada

Rua Cidade de Coimbra

Localidade

Bicesse

Morada

Rua Albert Einstein

Localidade

Murches

Morada

Prct. Nª Sra. das Neves

Localidade

Bicesse

Morada

Rua dos Sabugueiros

Localidade

Janes

Morada

Rua Capela das Neves

Localidade

Bicesse
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Morada

Rua Carlos Bonvalot

Localidade

Alcoitão

Morada

Rua dos Arcos

Localidade

Bicesse

Morada

Praceta Bartalomeu Dias

Localidade

Bicesse

Morada

Rua Ricardo Bensaúde

Localidade

Alcoitão

Morada

Rua Gil Vicente

Localidade

Alcoitão

Morada

Rua Salgueiro Maia

Localidade

Amoreira

Aprovação de Placas Toponímicas
Morada

Beco da Bica

Localidade

Alcoitão

Morada

Quinta das Salgadas

Localidade

Alcabideche

Morada

Rua do Mação

Localidade

Manique
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Morada

Rua Campo 22 de março

Localidade

Malveira da Serra

Morada

Praceta Mato da Cruz

Localidade

Cabreiro

Morada

Praceta Vila Real

Localidade

Pai do Vento

Morada

Rotunda Padre Luís Filho de Almeida

Localidade

Alcabideche

Morada

Beco Quinta das Lavadeiras

Localidade

Manique

Morada

Praceta São José de Cupertino

Localidade

Alvide
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Sinalização Horizontal/Vertical

Observações

Avaliação de

Tipo de Anomalia

Local

Recolocação de espelho
de trânsito

Malveira da
Serra

Recolocação de espelho parabólico furtado

Rua Baronesa de Beck

Recolocação de espelho
de trânsito

Alcabideche

Recolocação de 2 espelhos parabólicos partidos

Rua Rio Grades #6

Sinalização Vertical

Bicesse

Colocação de Sinais de informação

Estrada das Neves #5

Sinalização Vertical

Alvide

Colocação de Sinal Passadeira de Peões

Rua Palmira Dantas com a
Rua João Diogo Correia

Colocação de espelho
de trânsito

Alcabideche

Colocação de espelhos parabólicos de trânsito
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Arruamento

Rua Guilherme Gomes
Fernandes #3

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Repintura passadeira em frente Escola

Rua Conde Barão

Colocação de espelho
de trânsito

Alcoitão

Colocação de espelho parabólico

Colocação sinalética
identificativa

Amoreira

7 x Colocação sinalização estádio amoreira

Alcabideche e Amoreira

Colocação sinalética
identificativa

Alcabideche

Colocação sinalização Centro de Saúde

Rua Valentim Henrique

Sinalização Vertical

Manique

Colocação de Sinais de informação

Rua Covas do Carrascal
#1

Sinalização Vertical

Alvide

Colocação de Sinal de Informação

Rua Mário Viegas #2

Sinalização Horizontal

Malveira da
Serra

Repintura passadeira em frente escola

Rua Francisca Correia
Nunes #4

Sinalização Vertical

Adroana

Pintura de local de estacionamento proibido na via

Rua D. Bosco

Cruzamento da Rua dos 28
Selões com Rua Miguel
Página
Torga
10

#2

#1

#3
Relatório de Atividades
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#4

#5

#6
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Mobiliário Urbano
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos locais da Freguesia, bem como
a colocação de novos “Guarda Corpos” destacando-se as seguintes zonas de
intervenção:
Bairro Cruz Vermelha – Alcoitão e
Estrada da Atrozela.

Rua | Localidade
Rua António Maria de Matos - Alvide
Rua Júlio Diniz - Murches
Largo 5 de outubro - Alcabideche
Rua Valentim Henrique – Alcabideche
Rua dos Selões com Rua Miguel Torga –

Espaços Públicos

Alcoitão #4
Rua Manuel Henrique - Cabreiro
Estrada da Atrozela – Atrozela #2
Rua João Pires Correia - Alcabideche
Rua dos Estados Unidos da América #3
Bairro Cruz Vermelha – Campo de Jogos
#1

Preservação e defesa do património com o lema –
“Usando e Preservando o que É Público”
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#1
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#2

#4

#3
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Espaços Verdes
33

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 - Sitio 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 Musica - Praceta Antigo Mercado

Alcabideche

59

Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki

Alcabideche
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche
34
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Últimos trabalhos:

Trabalhos de reparação do sistema de rega
Reparação dos sistemas de água
Instalação de novos Sistemas de Rega
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Últimos trabalhos:

Mondas e retanchas;
Instalação de sistema de rega orçamentado para 4555, 4556, 4557
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Últimos trabalhos:

Verificação de rega no 4154
Mondar e plantar 4163
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Últimos trabalhos:

Detetado espécies com “O escaravelho-vermelho (Rhynchophorus ferrugineus)”
1 exemplar abatido para evitar a propagação (1607).
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Últimos trabalhos:

Mondas, sachas e retanchas, remoção de tutor, corte de canas, rebentos e
raízes de choupos
Plantação de 20 Bergenia crassifolia, 40 Iris pseudacorus, 10 Lavandula

dentata e 60 Dimorphoteca sp para os canteiros da entrada.
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Últimos trabalhos:
Corte de relva
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C 57 – Alcabideche – manutenção

Últimos trabalhos:

Plantação de herbáceas e subarbustivas
Execução de placas informativas das espécies existentes
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Últimos trabalhos:

Mondas, retanchas, tutores e reparação dos remates de canteiros em madeira

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
o

EB1/ JI Malveira da Serra

o

JI Murches
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Agrupamento Alapraia
42
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o

EB1 Bicesse

o

JI Bicesse

o

EB1/ JI de Manique

Agrupamento de Alvide
o

Escola secundária de Alvide

o

EB1/ JI de Alvide

Agrupamento de Escolas IBN MUCANA
o

EB1/JI Fernando José dos Santos

o

EB1/ Teixeira Lopes

o

Escola Secundária IBN MUCANA

Agrupamento de Alcabideche
o

EB1/ JI Margarida Rodrigues

o

JI Alcabideche

o

EB1/JI Alto da Peça

o

EB1 Nº1 Alcoitão

o

JI Alcoitão

o

EB Malangatana
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Intervenções efetuadas nas escolas
da Freguesia

Educação
43

As atividades desenvolvidas pela equipa da Educação, neste primeiro trimestre
de 2017, foram planificadas e implementadas tendo presente o objetivo
permanente que nos guia, ou seja, o de garantir uma efetiva articulação com
as várias entidades com quem mantemos parcerias e compromissos de
prestação de serviço à comunidade, no enriquecimento da qualidade de vida
das nossas crianças e respetivas famílias.
Salientam-se as parcerias estabelecidas com os Agrupamentos de Escola da
nossa área de jurisdição, ao nível do trabalho no 1º Ciclo, AECs e CAFs, bem
como no Pré-escolar, AAAFs e Ludobibliotecas. Neste âmbito a nossa atividade
contribuiu para a construção espaços educativos enriquecedores, indo ao
encontro das necessidades das famílias em contexto de “freguesia educadora”
e “amiga das crianças”.
Continuando a incentivar uma relação participativa e de proximidade efetiva
com os parceiros, de modo a convergir para uma educação integrada e de
qualidade, demos especial relevância a um conjunto de contactos e ações de
colaboração estreita com os vários intervenientes da área da Educação,
destacando-se, nomeadamente:
 Reuniões com as Direções de Agrupamento
 Reuniões com as Associações de Pais
 Reuniões com os Departamentos da Educação da CMC
 Participação nas reuniões de Conselho Geral dos Agrupamentos
Alcabideche e Ibn Mucana
Relatório de Atividades
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Protocolo de Delegação de Competências – Área das pequenas
reparações e manutenções e fornecimento de bens consumíveis

A implementação do Acordo em vigência para o ano de 2017, tem vindo a
acontecer num ambiente de articulação permanente com todos os envolvidos,
ao nível das Dir. de Agrupamento, escolas e C.M.C.

Intervenções realizadas nos Estabelecimentos Escolares - Escolas de 1º
Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia

Neste primeiro trimestre de 2017 respondemos a múltiplas solicitações das
escolas, nomeadamente, pequenas intervenções ao nível de desentupimentos,
reparação de canalizações, pavimentos, autoclismos, iluminação, fechaduras e
campainhas, bem como de significativas intervenções em equipamento ou
obra de construção civil, de envergadura considerável.
O acompanhamento, controle e gestão destes processos assume sempre uma
especial complexidade, implicando o envolvimento do Presidente da Junta e
pessoal de apoio.
Evidenciamos, seguidamente, algumas dessas situações.

Agrupamento Alcabideche
Em todas as escolas houve intervenções, nomeadamente reparações de portas
e janelas e arranjos no exterior, substituições de lâmpadas, intervenções nas
canalizações e melhoria das condições gerais de refeitórios e cozinha.

Relatório de Atividades

44

Página
10

EB/JI do Alto da Peça
Reparação de portas e fechaduras e canalizações

45
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EB Bruno Nascimento
Reparação de fechadura

JI Alcabideche
Trabalhos de reparação da calçada e afinação de portadas
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EB Maria Margarida Rodrigues
Desentupimentos e reparações de estores, fechaduras e portas
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Agrupamento IBN MUCANA
Decorreram intervenções nas duas escolas deste agrupamento, tal como
melhoria de calçadas, reparações de fugas e das torneiras de aquecedores,
substituição de intercomunicadores e lâmpadas, bem como de canalizações.

EB Fernando José dos Santos
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EB Fernando Teixeira Lopes
Desentupimento
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Agrupamento da Cidadela
EB Malveira da Serra
Reparações nos WCs e dispositivos de sustentação de rede de vedação
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Agrupamento de Alapraia
48

Nas escolas de Manique e Bicesse registaram-se múltiplas intervenções,
destacando-se

a

substituição

de

vidros,

renovação

do

sistema

de

videoporteiro, melhoria das calçadas, podas de árvores, colocação de
fechaduras e alteração de sistemas de iluminação.
EB de Manique
Reparação da calçada

JI Bicesse
Substituição do sistema de iluminação e colocação de fechadura nova
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EB de Alvide
Decorreram

várias

reparações

elétricas

e

substituições

de

lâmpadas,

intervenções nas canalizações, reparação de portas e janelas e arranjos no
exterior.
Reparação da calçada
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Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF – Pré-escolar
50

Em relação às atividades realizadas nas Atividades de Animação e Apoio
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à família, no período correspondente de janeiro a março de 2017 é
importante salientar alguns projetos que se encontram inseridos na
comemoração de dias festivos.
No mês de janeiro os diferentes espaços assinalaram o Dia dos Reis com
a confeção de mini Bolos reis, em alguns casos comestíveis noutros em
massa de moldar.

Mini Bolos reis confecionados pelas crianças

No dia 14 de fevereiro 2017 foi ainda celebrado o Dia da Amizade. Neste
dia foram desenvolvidas várias iniciativas que pretendiam fomentar os
afetos, desafios às famílias e ateliers de partilha com as famílias.

Corações da
amizadede
emAtividades
Land-art
Relatório

Coração das lanternas da amizade - Dia da amizade

Atelier famílias “Gosto de ti porque…”

“Não há histórias de amor como antigamente”
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No carnaval, os espaços das AAAF´s em parceria com os Jardins de
Infância, desenvolveram algumas iniciativas. Entre estas podemos referir
os ensaios das coreografias, a integração nos desfiles, elaboração de
máscaras e outros projetos que iam de encontro ao tema escolhido pelo
Jardim de Infância.

Projeto “A minha caixa guarda…”

Máscaras inspiradas no pintor Juan Miró

Relatório de Atividades
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Colaboração das equipas das AAAF´S no Desfile de Carnaval

No Dia do Pais, os espaços colaboraram com as equipas dos Jardins de
Infância nas iniciativas dinamizadas neste dia. Em relação a esta parceria
podemos referir a elaboração do postal para ser entregue com a prenda
do dia do pai e a dinamização de ateliers que promoviam a participação
e envolvimento das famílias.

Registo de Opinião das famílias no Atelier
ilustração – Dia do pai …

Atelier ilustração – Dia do pai
“O meu papá é grande e forte mas…”

Relatório de Atividades
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Prenda do Dia do Pai elaborada pela AAAF

Casa de brincar executada pelos
pais em atividade no Dia do Pai

Foram ainda desenvolvidos outros projetos inseridos no Plano Anual de
Atividades das AAAFs, entre eles projetos de ciência, land arte e
exposições baseadas na arte.

Mobile com elementos da natureza
Projeto Ciência

Relatório de Atividades

Por último é importante referir a colaboração das AAAF´s da Escola
Eb1/JI Fernando Teixeira Lopes na Semana do Patrono. Esta parceria com
o Jardim de Infância envolve a elaboração de cenários, do mundo
ecológico e prenda para o patrono.
A equipa das AAAF´S recebeu ainda uma estagiárias da Escola Superior
de Educação Lisboa, através de um protocolo com a Junta de Freguesia
de Alcabideche. É de salientar que foi uma experiência enriquecedora,
tendo sido o trabalho desenvolvido pelas AAAF´s bastante reconhecido
pela Escola Superior de Educação de Lisboa.

Ludobibliotecas, AECs e CAFs
Atividade de Lúdico Expressiva – Expressão plástica
As atividades de enriquecimento curricular privilegiam uma metodologia de
projeto, com intensão primordial de dar voz aos alunos, criando oportunidades
para que eles possam escolher livremente entre diferentes atividades,
contribuindo

para

o

enriquecimento

do

currículo,

num

predominantemente lúdico.
Apresentamos, seguidamente, alguns dos projetos desenvolvidos.
EB Alto da Peça
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Projeto “Calço os sapatos do outro”
Com este projeto pretende-se que os alunos desenvolvam trabalhos à volta do
que sentem os outros. Realizaram-se trabalhos de expressão plástica e
dramática.
Neste caso os alunos desenharam uma cara tendo eles próprios os olhos
vendados de modo a calçarem sapatos de um invisual.
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Atividade de Física e Desportiva
56

Treino para a prova de corta mata
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Utilização

do

com percursos

Treino de basquetebol
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Ginásio

EB de Bicesse
57

Livro dos Elogios

Projeto Dia do Pai

Escola Básica Malangatana
Projeto: Malangatana e outros artista

Artista: Henri Matisse
Técnica de construção de uma cara através do rasgar papel
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Artistas: Leonardo da Vinci/ Magritte/ Van Gog/ Andy Warhol/ Miró
Iniciámos o projeto reproduzindo as distintas obras através de desenho gráfico
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Fernando Teixeira Lopes
59

Celebração do Dia de Reis

Atelier de costura

LUDOBIBLIOTECA DO ALTO DA PEÇA
A Ludobiblioteca do Alto da Peça desenvolve projetos em articulação com os
professores titulares de turma, de acordo com os programas curriculares e
tendo como base a educação não formal, planeando assim as suas atividades
com princípios lúdicos.
As atividades oferecidas pela Ludobiblioteca assentam em 4 áreas, com 4
projetos distintos:



Brincando com a matemática, para o 2º ano de escolaridade;



Brincando com o Português, para o 3º e 4º ano de escolaridade;



Hora do Conto, para o 1º ano de escolaridade;



Ciência para o Pré-escolar, 1º, 2º, 3º e 4º ano

Relatório de Atividades
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Atelier Ciência: Dissolução vs diluição
Os alunos fizeram uma experiencia sobre a dissolução de sólidos e diluição de
líquidos em água.
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Atelier Brincando com a matemática: “Os conjuntos” e atelier Brincando com o
Português: “Nomes e adjetivos”
Com recurso a jogos Identificação de nomes e distinção entre nomes e
adjetivos.

Projeto de articulação com os 4ºs anos
de escolaridade. Experimentámos um
modelo participativo, em que os alunos
expressaram as suas propostas para o
espaço de recreio desta escola. Este
trabalho será apresentado na formação
“O corpo lúdico” organizada pela CMC.
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AECs e Biblioteca da EB de Alvide
62

A 10 de março foi comemorado o “Dia da Ciência” na Eb1/JI de Alvide. Para
esta celebração as turmas do primeiro e do segundo ano meteram as “mãos à
obra” na atividade de Expressões Artísticas, construindo e pintando um grande
cartaz que anunciava o evento à entrada da escola. Quanto às turmas do
terceiro e quarto ano, exploraram a sua vocação de investigadores e
pesquisaram a vida e a obra de vários cientistas famosos, na atividade de
Laboratório Científico, culminando em coloridos e informativos cartazes
elaborados em pequenos grupos.

O Dia da Ciência
O Dia da Primavera - No dia 20 de março, as crianças do 1º ciclo e do Jardim
de Infância da Eb1/JI de Alvide festejaram a chegada da primavera no pátio da
escola, divertindo-se com as várias atividades que tinham ao seu dispor. Entre
risos,

atividades

artísticas,

jogos

e

movimento o calor do convívio combateu o
vento frio que, por engano, chegou nesse dia.
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Gabinete de Psicologia
63

Com o presente relatório pretende-se dar conhecimento da atividade
desenvolvida, durante o 1º trimestre de 2017 (01Jan a 31Mar), pelo que de
seguida se passa à apresentação de dados relativos ao trabalho do Gabinete.
Reportando-nos concretamente à síntese estatística (reservando mais uma vez
o caráter sigiloso da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e
origens) refletem todos os pedidos efetuados pelas escolas (Agrupamentos
sediados na Freguesia que solicitaram o apoio da psicóloga) e outros
efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia.
Como habitualmente, não deverão ser efetuadas comparações diretas entre os
valores ora apresentados e os que foram transmitidos em relatórios anteriores.
Tal fato resulta de, apesar de se verificar uma continuidade nos vários
processos de acompanhamento, os tipos de intervenção (testes, avaliações e
consequentes resultados) que agora foram efetuados são muito diferentes de
anteriores, embora por vezes complementares.
Ao longo do período em referência, foram atendidas em consultas de avaliação
e intervenção individual um total de 273 fregueses, com idades variáveis, que
se enquadram em diferentes faixas etárias, como se poderá constatar através
do gráfico relativo às idades dos utentes.

Relatório de Atividades

Página
10

Foram várias as origens dos pedidos, tal como se poderá verificar através do
gráfico seguinte. A maioria das sinalizações foi efetuada por iniciativa própria
no atendimento da Junta de Freguesia, com 79 situações, seguidos de 61
casos pela Escola Fernando Teixeira Lopes. Na escola EB Manique foram
atendidos 42 fregueses, na EB1 de Bicesse foram 39, os casos seguidos na EB1
Fernando

José

dos

Santos

foram

31,

e

ainda

registaram-se

21

reencaminhamentos de outros serviços.

Neste período, contabilizadas 988 intervenções consoante a tipologia. Mais
uma vez, dependendo da situação, variou o número de intervenções em cada
caso.
Podemos constatar que foram os aconselhamentos psicológicos (195) as
intervenções mais frequentes, seguidas de reuniões com pais (152), reuniões
com professores com diferentes funções (professores titulares de turma,
educadoras,

professores

do

educação

especial,

professores

de

apoio

educativo) no total de 136. Efetuaram-se 76 avaliações psicológicas, 25
crianças foram sujeitas a apoio psicológico, e realizaram-se aos utentes 21
observações psicológicas.
Foram 383, as situações que implicaram “outras diligências”. Classificaram-se
com esta nomenclatura os telefonemas (existem diligências telefónicas que
podem levar a um considerável consumo de tempo), reuniões com técnicos
Relatório de Atividades
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(terapeutas, médicos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, e as várias
valências da Junta), bem como contatos efetuados por mails.
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Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de
aplicação de instrumentos métricos, verificou-se que, foram os testes de
personalidade/projetivos os mais aplicados, em número de 88 (estes testes
têm como objetivo, chegar ao nível do latente e às vivências do sujeito. Tem
um carácter de envolvimento não só de perceção e de cognição, mas também
de outros aspetos mais complexos como as memórias, os afetos, as
representações e as imagens). Seguidamente os testes mais aplicados foram os
de avaliação cognitiva com 31 situações (estes testes consistem numa bateria
de provas que inclui materiais diversificados - puzzles, cubos, questões,
histórias e lúdicos - que levam a criança a testar um conjunto alargado de
competências

cognitivas:

QI,

memória,

concentração,

velocidade

de

processamento, organização percetiva, entre outras. No período em questão,
saliente-se ainda que foram aplicados 22 testes de aptidão, e ainda foram
ministrados testes de avaliação da linguagem (leitura e escrita) em número de
9. Refira-se que o nº e tipo de testes aplicados variam em função das
situações a observar.
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Mais uma vez neste parâmetro registaram-se algumas faltas, situação que é
frequente, e já noutros relatórios referida.
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Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de
56 informações psicológicas, e foram elaborados 7 relatórios psicológicos.
Foram solicitados ainda um pedido de consulta e efetuada uma informação
escrita sobre uma intervenção psicológica.

O quadro e gráfico que se seguem, traduzem a caracterização da problemática
dos fregueses atendidos pelo Gabinete de Psicologia, por tipo de problemas
Relatório de Atividades

evidenciados após a conclusão das avaliações efetuadas. A problemática mais
presente foram as perturbações de desenvolvimento com 26 situações,
seguidas das perturbações emocionais (16) e foram 15 os quadros de
imaturidade.

Em

12

discentes

foram

diagnosticas

dificuldades

de

aprendizagem a par de outras problemáticas (já referidas). Em 10 situações,
detetaram-se disfuncionalidades familiares. Foram 8 os casos em que se
diagnosticou perturbações de ansiedade. Foram 4 os diagnósticos feitos de
quadros depressivos (o que levou ao encaminhamento para outros serviços).
Registaram-se ainda uma situação em cada uma das seguintes problemáticas:
comportamentos obsessivos/compulsivos, e alterações de personalidade. Em
muitas destas situações efetuaram-se encaminhamentos para outros serviços,
a fim de se confirmarem ou não, as suspeitas de diagnósticos feitos pela
técnica.
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 encaminhamentos efetuados.
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No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o
quadro

e

gráfico

seguintes,

observa-se

que

foram

realizados

135

encaminhamentos.
Realçam-se os encaminhamentos para as consultas de otorrino (53) e
oftalmologia (44), umas diretamente aos médicos de especialidade, outros
para

o

médico

de

família

(8).

Em

seguida

merecem

destaque

os

encaminhamentos para as consultas de terapia da fala com 8 situações (alguns
beneficiaram da parceria estabelecida entre a Junta de Freguesia e a AISA
relativamente aos rastreios gratuitos). Para consultas de desenvolvimento,
terapia familiar e para as consultas de psicologia (com caracter sistemático),
foram 5 as situações sinalizadas para cada uma delas.
A avaliação psicológica a par dos encaminhamentos para outras áreas,
possibilitou a entrada para o Ensino especial de 3 crianças, passando a
estarem abrangidas por algumas das medidas contempladas no Decreto-lei
nº3 de 2008, de 7 de Janeiro (decreto que define os apoios especializados a
prestar na educação pré-escolar e no ensino básico).
Refira-se ainda dois fregueses que foram encaminhados para Psiquiatria.
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Mais uma vez salienta-se que as diligências e as intervenções tomadas por
este gabinete são idênticas às tomadas em todos os trimestres, uma vez que a
finalidade é sempre o despiste o mais precoce possível das situações, para
posterior intervenção caso se justifique.

Refira-se que, resultante da intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de
Freguesia de Alcabideche, foram abrangidas 136 famílias.

Outras atividades desenvolvidas pelo Gabinete de Psicologia da Junta de
Freguesia:

 Foi realizada uma reunião no
“Centro

de

Idosos

de

Alcoitão” e no Centro de
Idosos de Alvide” para dar a
conhecer o tipo de trabalho
do gabinete de psicologia,
que

abrange

intervenção
idosos

também

a

sempre

nível

a
dos

que

o

requeiram.

 Agendamento de rastreios ao nível da terapia da fala que se efetivaram

no Edifício da Junta, ao abrigo do protocolo estabelecido entre a Junta
de Freguesia de Alcabideche e a Aisa.
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O Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia em parceria com as Terapeutas
da Fala da Aisa, pretendem vir a desenvolver no 3º período, nos Jardins de
Infância de duas escolas da Freguesia (JI/EB1 de Manique e JI/EB1 Fernando
Teixeira Lopes), um dia aberto cuja finalidade é a “Verificação e articulação do
vocabulário, das frases, da articulação verbal e do conhecimento fonológico”.
O detalhe desta ação será descrito no próximo relatório de atividades.

A técnica esteve presente na “ III Assembleia do Fórum Concelhio para a
Promoção da Saúde” e numa Reunião do Grupo de Trabalho “Educação para a
Saúde”.
Salienta-se a participação na Ação de formação intitulada “ Coaching Parental
na Intervenção das Famílias”. Pretendeu-se com esta ação informar, como o
coaching parental é uma excelente alternativa para todos os pais e mães que
pretendem sentir-se mais confiantes neste papel. Esta abordagem permitirá
descobrir novas alternativas para lidar de forma mais positiva com as situações
mais angustiantes e difíceis do dia-a-dia da vida familiar.
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Serviço Social

O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado
pela ação social aos utentes da freguesia de Alcabideche no período entre
Janeiro, Fevereiro e Março.
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.
Ao longo deste relatório encontram-se descritas e pormenorizadas 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.
Visa 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;
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Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia
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pessoal, social e profissional dos indivíduos/famílias.
Neste período, foram realizados 99 atendimentos, e 6 visitas domiciliárias,
conforme quadro síntese que se encontra em baixo.

Quadro de dados

Casos atendidos

Intervenções

Nº/Natureza
Informar,
25/Informações

orientar

e

apoiar

no

preenchimento

de

documentos, estabelecer contactos e articular com
outras entidades.
Encaminhamento para a segurança social de cascais e

14/Habitação

Divisão de Habitação Social da CMC
Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos

6/Creche

e integração em creche.

10/Apoio Alimentar

Encaminhamento para instituições com valência de apoio
alimentar – Vicentinos e Cantina Social

35/poio Económico

Encaminhamento

vicentinos,

Junta

de

Freguesia

e

Segurança Social.
3/Centro
SAD

de

dia/ Fornecimento de informações acerca de possíveis locais
a integrar idosos, e apoio na organização de processos e
articulação com a segurança social.
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6/Apoio Medicação

Encaminhamento para instituições da comunidade com
Protocolo das Farmácias ( Parceria Camara Municipal de
Cascais) e junta de freguesia.

6/Visitas

Todas as visitas efetuadas foram informadas por

Domiciliárias

munícipes na junta de Freguesia, e são situações de
idosos isolados com grandes carências económicas, e
outros com doenças.

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 um relatório social.
Durante este período, foram atribuídos subsídios, no valor de :
1º caso – Atribuição Subsidio- Pagamento de divida à EDP no montante de
100,20 euros
2º caso – atribuído Subsidio – pagamento de mensalidades de aulas de musica,
No valor de 294 euros.
3º caso – atribuído subsidio – pagamento a nível de saúde num total de 26,12
euros.
4º caso – atribuído subsidio – pagamento de divida ao serviço de aguas, no
valor de 200 euros.
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Equipamentos onde a da Junta de Freguesia de Alcabideche Presta Apoio
para a Terceira Idade Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio
Alvide
Os Centros de Convívio visam: 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 ginástica e hidroginástica, grupo coral e tem
atividades manuais e sessões com vários temas.

Também é aplicada pela técnica da Junta de freguesia o projeto Pró – Bem nos
centros de convívio em Parceria com a Camara municipal de Cascais.
Este projeto visa a promoção do Bem-estar na Terceira Idade, proporcionando
a estes um Envelhecimento Ativo.
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Projetos da Junta Freguesia de Alcabideche em Parceria com Câmara
Municipal de Cascais

Seniores em Movimento
É um projeto, em parceria com a Câmara 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.

Ajudas técnicas
Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como
camas articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas.
Na Junta de freguesia, temos quatro camas articuladas, três cadeiras de rodas
e dois andarilhos.
Estes equipamentos são indispensáveis á autonomia e integração de pessoas
com deficiência dependência total ou parcial, permanente ou temporária.
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Melhor Saúde
76

Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência e
com fracos recursos económicos que sofram de incontinência, através do
acesso a fraldas, de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida.
Beneficiam deste projeto 30 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas.

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. No ano letivo de 2016/2017 foram integradas 17 crianças na
Freguesia de Alcabideche.

Programa de Apoio á Terceira Idade
Comemoração do dia da Comunidade

Esta atividade realizou-se no dia 17 de Fevereiro para comemorar o dia da
Comunidade, no Espaço Comunitário de Alcoitão.
Participaram utentes das várias localidades da freguesia, ( Adroana , Bairro da
Cruz Vermelha e o bairro de Alcoitão).
O Centro de Convívio de Alcoitão, como está integrado no Bairro, participou
neste evento, com o grupo Coral dos Seniores, “ Viver a cantar”.
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Houve uma tarde de convívio entre alguns elementos do Grupo Mercedes e os
idosos.

ESPAÇO COMUNITÁRIO DE ALCOITÃO

Comemoração do Pró – Bem
Realizou-se no dia 7 de Março, no Centro Cultural de Cascais a festa do
encerramento do programa do pró-bem, em que participaram as várias
associações e centros de convívio do concelho. Realizou-se uma exposição de
trabalhos efetuados pelos seus utentes.
Cada grupo participou, com uma atividade. Foi uma manhã de talentos.
Este programa do Pró- bem foi muito importante e continua a ser, com as
formações para os técnicos e auxiliares.
Relatório de Atividades
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Centro Cultural de Cascais
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Comemoração do dia da Mulher
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No dia 11 de Março realizou-se na Coletividade do Carrascal de Alvide, a
comemoração do dia da Mulher, no qual o grupo de Alvide, “ Vozes da
Saudade”, esteve presente neste evento. Foi uma tarde de muita animação e de
convívio entre os participantes.

Grupo Vozes da Saudade

Reuniões
Dia 9 de Janeiro pelas 14h 30m, reunião na Camara de Cascais, sobre os
Projetos “ Melhor Saúde” e “ Ajudas Técnicas” nas instalações do DHS.
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Nesta reunião estiveram representados os vários parceiros, o objetivo foi
avaliação dos projetos referente a 2016.

Dia 13 de Janeiro, realizou-se a reunião com a responsável da creche Garatuja,
a colega da Câmara de Cascais e a Junta de Freguesia, para ser feita a avaliação
do ano corrente.
Ter conhecimento como decorre o relacionamento com as famílias das
crianças, que usufruem das bolsas, fazer o ponto da situação.

Dia 20 de Janeiro, pelas 9h30m, houve um encontro entre os núcleos
executivos das CSF E CLAS, na Junta de freguesia de Cascais Estoril,
O objetivo desta reunião foi a avaliação de apresentação dos Planos de Ação
das CSF no Plenário do CLAS de Março de 2016.
Dar a conhecer quais os eixos, que serão utilizados na apresentação conjunta
dos PA das CSF e NE em 2017.
Quais os indicadores que serão contabilizados na apresentação conjunta dos
PA das CSF e NE em 2017.
Marcação da data para o plenário da CSF.
Saber qual o parecer de cada núcleo, a estas questões.

Reunião dia 23 de Janeiro pelas 9h30m no centro de Saúde do Estoril.
Reunião de insalubridade, participaram várias entidades do ACES, Câmara,
Segurança Social, Proteção civil, juntas de freguesias e PSP.
Nesta reunião fez-se o ponto de situação de alguns casos e o conhecimento de
novas situações.
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Dia 25 de Janeiro, reunião do Programa Pró- Bem, nas instalações da
Associação Prevenir, entre as 14h 30m e as 16 horas.
Nesta reunião foi feita uma abordagem ao módulo 5, sobre a “ Gestão
Emocional”: - como lidar com o luto e a depressão.
Apresentação das sessões práticas e troca de experiências.

Reunião dia 5 de Fevereiro, na coletividade de Alcoitão, pelas 19 horas.
Na reunião esteve presente o Sr. presidente da Coletividade e a junta de
freguesia.
Teve como objetivo tratar da situação dos idosos, e qual a possibilidade da sua
integração na coletividade.

Reunião dia 10 de Fevereiro, na Camara Municipal de Cascais, nas instalações
do DHS, sobre o projeto das Bolsas Sociais.
Realizamos a avaliação da atividade do programa, bolsas sociais 2016/2017.
Refletir sobre o planeamento do programa para 2017/2018.

Reunião dia 13 de Fevereiro, pelas 10 horas na Junta de Freguesia, com a
agente Tânia Figueiredo sobre o projeto “ Idoso em Segurança” .
Nesta reunião foram dados a conhecer alguns idosos que se encontram a viver
sozinhos.
Falamos sobre a situação em que se encontra D. Aureolinda.
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Reunião dia 20 de Fevereiro, pelas 9h 30m no Centro de Saúde do Estoril.
Reunião

de

Insalubridades,

estudo

de

situações

do

concelho

para

conhecimento e o devido encaminhamento.

Reunião 8 de Março pelas 14h30m, na Junta de freguesia com os elementos do
núcleo executivo.
O objetivo desta reunião foi dar a conhecer o projeto “ A visita “ aos parceiros.

Reunião dia 10 de Março, na junta de Freguesia, pelas 16 horas, do núcleo
executivo, para preparação do Plenário da Comissão Social da Freguesia

Reunião dia 23 de Março, na Junta de freguesia, pelas 17 horas.
Continuação da preparação do plenário.

Dia 29 de Março, pelas 9h30m no auditório dos salesianos realizou-se o
Plenário da Comissão Social de Freguesia de Alcabideche.
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COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
DE ALCABIDECHE – PA 2017
Acção 2
O que é?

Como se
concretiza?

Envolve

Meta para
2017

A Visita
Iniciativas que promovem o combate ao isolamento dos idosos da
freguesia.

Através dos projectos:
- Visitas de Afecto (referido anteriormente);
- VISITAR - Através de visitas ao domicílio ; animação comunitária
e dinamização de ações coletivas em equipamentos que não
oferecem atividades para os séniores.
Munícipes: 120
Voluntários: 28

Profissionais: 10
Organizações: 8

Abranger 20 idosos em contexto domiciliário
Abranger 100 idosos frequentadores de coletividades/associações
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COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA
DE ALCABIDECHE – PA 2017
Acção 3

Conhecer

O que é?

Levantamento do nº de pessoas com deficiência:
Perceber com quem vivem
Conhecer os apoios informais e formais

Como se
concretiza?

Envolve
Meta para
2017
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- Aplicação de questionário;
- Envolvimento das organizações com intervenção junto
da população com deficiência
Munícipes: fregueses de Alcabideche
Profissionais: 12
Voluntários: 0
Organizações: 12
Envolver as organizações identificadas para aplicação de questionários
(Camara de Cascais ;Hospital de Cascais; Centro de saúde; Pisão; CMRA;
Agrupamento de Escolas; Cercica; CRID; ELI; Junta de Freguesia);
• Aplicação dos questionários e tratamento de dados
• Identificar o nº de pessoas com deficiência na freguesia de
Alcabideche
• Construção de uma base de dados (com apoio do técnico informático

São estas as ações que a Comissão Social de Freguesia de Alcabideche propõe
para o ano de 2017.
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE - CDA
PISCINA MUNICIPAL

Vimos por este meio, apresentar o relatório de atividades da Piscina de
Alcabideche, referente ao período de 1 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de
2017.

Horário

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi
às 2 ,4 e 6 Feiras das 07:00h às 23:00h, às 3 , 5 Feiras e Sábados das 8:00h
às 23:00h e aos Domingos das 8:00h às 14:00h.
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A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida
em dois grandes grupos:

GRUPOS DA OCUPAÇÃO ESCOLAR E SOCIAL - das 9:00h às 17:15h –
que compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as escol as e
centros educativos privados e os centros de dia da Terceira Idade
presentes na freguesia.

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico

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.

HORÁRIO DE UTILIZAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL DE ALCABIDECHE
PELAS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO
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Restantes Escolas
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 pedagógica.

Centros de Dia
O acesso dos centros de dia teve como objetivo a rentabilização e
melhoramento dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando
desenvolver a gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática da
Hidroterapia.
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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.

Modalidades

Natação pura
Modalidade desportiva aquática que visa o ensino dos quatro estilos de
natação:



Crawl,



Costas,



Bruços



Mariposa.

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 escalões de
dificuldade.
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Natação para bebés

Página
10
Modalidade que visa a adaptação
ao meio aquático, de uma forma
lúdica, de Bebés e Crianças de
idades compreendidas entre os 6
meses e os 48 meses e dos 2
anos aos 4 anos.

Hidroginástica
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 diferentes: o nível I e o nível II.

Hidroterapia
Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural,
Reabilitação e Gerontomotricidade.
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Utilização livre
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Atividade aquática sem a ajuda e
acompanhamento de um técnico especializado. Apenas esteve presente um
Nadador Salvador com a função de vigilância.

PAVILHÃO E RESTANTES ESTRUTURAS
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ATIVIDADES OCORRENTES NA NAVE E GINÁSIOS DO CDA
SEMANALMENTE
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A Nave do CDA está com uma ocupação quase a 100% durante a semana,
distribuindo-se pelas seguintes atividades:



Aulas Curriculares de Educação Física

de

2.ª a 6.ª feira das

08h30/16h30.


O Desporto Escolar inicia às 16h30 e termina às 18h00.



A partir das 18h00 realizam-se de 2ª a 6ª Feira os treinos de futsal do
Estoril Praia, bem como os treinos do Estoril Basquete, ocupando os
horários da época de 2016/2017.

Ao fim semana, tivemos os jogos oficiais de Futsal do Estoril Praia, bem como
os jogos do Estoril Basquete.
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 e
Domingos foram lecionadas aulas de Ballet, Ginástica Acrobática, Danças
africanas e aulas extraordinárias das restantes modalidades.
Como habitualmente, realizaram-se nos Ginásios 1 e 2 as aulas de Ballet,
Karaté, Step, Jiu-jitsu, Sapateado, Hip-Hop, Zumba, Ginástica Acrobática e
Yoga assim como de Ténis, Musculação, CardioFitness e Spinning nos espaços
próprios.
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ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO CDA

JANEIRO
08 Janeiro – Jogo basket Estoril Praia
14 Janeiro – Jogo futsal Estoril Praia (juniores e seniores)
22 Janeiro – Jogo basket Estoril Praia
23 Janeiro – Torneio de ténis de mesa (Ibn Mucana)
28 Janeiro – Jogo futsal (benjamins)

FEVEREIRO
04 e 05 Fevereiro – Torneio Nacional de hóquei em campo
07 Fevereiro – Torneio Cascais Pong
11 Fevereiro – Jogo futsal (benjamins e juniores)
12 Fevereiro – Jogo basket Estoril Praia
16 a 19 Fevereiro – Eurohockey 2017 - Indoor Club Challenge – Women –
Torneio Europeu de hóquei em campo, com a participação de 7 equipas
estrangeiras e 1 equipa Portuguesa.
22 Fevereiro – Open Day Ibn Mucana/CM Cascais (Sensibilização dos alunos
para pessoas portadoras de deficiências físicas)
24 Fevereiro – Torneio de badminton (Ibn Mucana)
25 Fevereiro – Jogo futsal Estoril Praia (seniores)
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MARÇO
04 Março – Jogo futsal Estoril Praia (benjamins e seniores) + Formação árbitros
Taekwondo
09 Março – Cascais Minton
11 Março – Jogo futsal Estoril Praia (Juniores e seniores)
25 Março – Jogo futsal Estoril Praia (Juniores e seniores)

NÚMERO DE UTENTES POR MODALIDADE

MODALIDADE

Nº de Utentes

Ginástica Acrobática

54

Ballet

17

Karaté

61

Jiu-Jitsu

20

Sapateado

10

Step

9

Fusion (Hip-Hop)

25

Zumba

6

Yoga

4

Ténis

14

Natação

297

Natação Bebés

48

Hidroginástica

142

Hidroterapia

60
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OUTRAS ATIVIDADES DE RELEVO NO CDA
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EuroHockey Club Champions Challange
Competição: Indoor Club Challenge I, Women
Campeões do Indoor dos países: Portugal, Rússia, Gales, Bulgária, Itália,
Croácia, Eslovénia, Geórgia
Campeões do Portugal e Anfitrião: Lisbon Casuals Clube de Hóquei
Local: Complexo Desportivo de Alcabideche
Data: 17-19 Fevereiro 2017
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O torneio teve 8 clubes de países membros da EHF.
96

A cada ano um dos 8 lugares do campeonato Europeu é atribuído ao campeão
da Federação Nacional de um país membro da EHF.
As equipas foram separadas em 2 grupos de 4 equipas. Em cada pool (A e B)
as equipas jogaram um jogo contra cada uma das outras três equipas da sua
pool (perfazendo um total de seis jogos, nas duas pools). As equipas, em
seguida jogaram as partidas de classificação com base na sua classificação na
pool jogos para determinar a sua posição final do torneio.

Dança – Atividade Site Specific

Atividade de Dança SITE SPECIFIC
(Gratuito)
Tema: Dia do Pai
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Representação em eventos que decorreram no período em
referência.

Inauguração da Sala Snoezelen no Centro de Apoio Social do Pisão

Sessão solene incluída no 104.º Aniversário do Manique Gmd
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98º Aniversário do SMSA - Sociedade Musical Sportiva Alvidense.
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Inauguração da sede do Agrupamento 550, nos Salesianos de Manique no dia do seu 38º. Aniversário

Encontro com os Tutores de Bairro da Freguesia de Alcabideche.
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Parque Informático
Com as obras que decorreram no início do ano corrente na área do piso 0 da
sede da Junta de Freguesia, o Helpdesk realizado neste período foi:


Instalação provisória de pontos de rede para que as obras no espaço de
atendimento decorre-se sem interrupções. O sucesso desta instalação
garantiu que o espaço de atendimento fica-se operacional em toda a
hora, sem qualquer interrupção nos serviços inerentes a esta.



Passagem do bastidor para uma nova sala e agregação de todas as
ligações futuras a este espaço, assim tudo o que vem do piso 1 e do
piso 0 em relação à cabelagem, passou agora a convergir neste espaço.



Aquisição de um novo “switch” com capacidade de transmissão de
dados a 1000mps/1Gb.



Aquisição de novas estações de trabalho (seis estações fixas e 2
portáteis). Foi realizada a migração das contas de utilizador sem
constrangimento para os serviços inerentes às diversas áreas. Todos os
computadores ficaram a operar com o sistema operativo Windows 10
pro e o Office 2016.



Instalação e configuração de uma nova estação de trabalho, para o átrio
da nave principal, do Complexo Desportivo de Alcabideche, para
consulta à internet.
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Instalação de um novo router Wifi para acesso generalizado aos utentes
e realização de stream (vídeo em direto) para as diferentes atividades na
nave principal.

Design Gráfico e Telecomunicações


Realização de Cartazes para a Sede da Junta de Freguesia de
Alcabideche.



Realização de toda a comunicação elaborada para o aniversário da
Freguesia de Alcabideche onde está incluído o vídeo “Retrospectiva
2016”, apresentado na sessão solene.



Realização de cartazes para a Ação Social com as diversas iniciativas na
Freguesia de Alcabideche.



Realização do cartaz para a iniciativa “Falar pelos cotovelos…” para o
“Gabinete de psicologia”

Internet e Web Design


Criação de um novo menu na página de internet da Junta de Freguesia
de Alcabideche para dar resposta à Comissão Social da Freguesia de
Alcabideche com os diversos temas requisitados por este núcleo.



Criação de página do Facebook da “CSF Alcabideche” em que ficou com
o endereço www.facebook.com/csfalcabdieche para haver uma partilha
mais ampla das acções e projectos de parceria que esta comissão
executa.
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Segue abaixo lista de artigos publicados na página da Junta de Freguesia e
partilhados na página da rede social Facebook:



Baile da Flor



A importância da natação no desenvolvimento da criança



INOPERACIONALIDADE DO NUMERO DE EMERGÊNCIA



Formação profissional de pessoas com deficiência e incapacidades



EuroHockey Indoor Club Challenge Women



Aluguer Campo de futebol 5



Empreende Já



Encerramento do Complexo Desportivo



Festa de Natal - População Sénior



Campanha “Natal de 2016 mais seguro e protegido!”



Descerramento de placa toponímica "Padre Luís Fialho de Almeida"



PROJETO DE REGULAMENTO DO CEMITÉRIO DE ALCABIDECHE



DESPACHO n.º 3 / 2017



Concessão - Cafetaria/Bar



INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (6 de Fevereiro de
2017



Dia da Defesa Nacional (2017)



176º Aniversário da Freguesia de Alcabideche



Reunião ordinária de 22 de Dezembro de 2016
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Plataforma BASE.GOV.PT (Adjudicações diretas)
103

Conforme estipulado por lei, foi aberto os procedimentos para as seguintes
adjudicações directas nesta plataforma:


Deliberação do Executivo para remodelação do espaço do serviço de
atendimento da sede da Junta de Freguesia de Alcabideche.



Construção de passeio no bairro Calouste Gulbenkian na Cruz
Vermelha.



Execução de pavimento em calçada na Malveira da Serra.

Google Analytics (Estatística de visitas)
Google Analytics é um serviço gratuito e oferecido pela Google no qual
exibe as estatísticas de visitas, navegador, origem de tráfego, etc. ao qual
passamos a apresentar de seguida os resultados para o quarto trimestre do
ano corrente para a nossa página de internet www.jf-alcabideche.pt:

Período contabilizado: 06 de Dezembro de 2016 a 26 de Março de
2017
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Facebook
Junta de Freguesia de Alcabideche
Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 3310
“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de
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resultados entre o 4º trimestre de 2016 e o 1º trimestre de 2017 com
referência ao nº total de gostos adquiridos neste período:
117 novos “Gosto”
Complexo Desportivo de Alcabideche
Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1000
“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de
resultados entre o 4º trimestre de 2016 e o 1º trimestre de 2017 com
referência ao nº total de gostos adquiridos neste período:
24 novos “Gosto”

Economato
Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque Informático.
O parque informático das impressoras atual é:


Triumph Adler P4035 MFP. [Preto & branco] - JFA (Piso 0, no posto de
atendimento nº 1 e 2)



OKI MC 360 [Cor e Preto & branco] – CDA (BackOffice)



Brother MFC 7360N [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação
Social)



Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel
Giacometti
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RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA (Piso 1 –
reprodução de documentos grandes e cartazes)



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



EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Recepção, nave principal)
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Preparação para a Sessão Solene do Aniversário da Junta de Freguesia de
Alcabideche:


Realização e conceção da sonoplastia do vídeo Retrospectivas 2017



Reuniões com os responsáveis de diferentes áreas e visitas técnicas à
Sociedade Musical de Manique



Organização

e

ensaios

com

a

Orquestra

da

EMMG,

concebida

especificamente para este evento


Montagem e realização da Sessão Solene



Participação do Coro da Junta de Freguesia de Alcabideche

Inventário da EMMG – Fase 1


Colocação de códigos de barras nos materiais já no inventário



Recuperação de instrumentos da garagem da JFA



Arrumação da garagem da JFA

Admissão de novos alunos nas áreas da Guitarra, Canto e Violino. Abertura de
novos horários para os professores dessas áreas.

Atualização da lista de contactos de alunos e encarregados de educação
(Telefone e E-mail), no sentido de optimizar a comunicação com todos os
utentes.

Realização de concertos e aulas abertas na última semana de Março.


Concerto Piano e Violino dia 30 de Março



Concerto Piano dia 1 de Abril



Concerto Guitarra dia 1 de Abril
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Balanço das Inscrições no trimestre (Janeiro a Março)
No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Janeiro até
Março (238 alunos) em comparação com os dois anos lectivos anteriores. A
Escola ultrapassa o crescimento de cerca de 40 alunos por mês verificado no
ano lectivo passado.

EMMG
Evolução dos Alunos Inscritos
Alunos 2015

165

Alunos 2017

238

234

230

250
200

Alunos 2016

186

174

193

180

197

150
100
50
0
Jan

Fev

Mar

No quadro seguinte podemos apreciar a distribuição dos
alunos por disciplina.

Distribuição dos Alunos por Disciplina
Mar 2017
3
4

11

54

Piano
18

Guitarra
83

19

Bateria
Voz

22

Violino
Violoncelo

27
77

Baixo
Formação Musical
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Salubridade/Cemitério
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Registo de Atividade no Cemitério de Alcabideche – 1º Trimestre de
2017

Meses

Janeiro

Fevereiro

Março

Total

Inumações

24

11

10

45

Exumações

25

4

12

41

Venda Ossário

2

3

11

16

Venda Gavetões

4

0

0

4

Aluguer Ossários

26

18

27

71

Aluguer Gavetões

3

1

2

6

Colocação Lousa

2

3

4

9

Colocação Bordadura

3

0

1

4

Venda Columbário

2

1

4

7

Transladações

12

2

5

19

Averbamentos

2

3

1

6

Casa Reparação Urnas

2

0

0

2

Utilização Capela

1

0

0

1
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Projeto de Regulamento de Cemitério
112

Solicitação à Camara Municipal de Cascais através da Empresa Municipal
Cascais Ambiente a Aplicação de Monda Térmica.

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
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Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério
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Recuperação de Ossários
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Aquisição de Urnas em Zinco para colocação de ossadas (que se encontrem
para lavagem e secagem)
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