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Introdução

O relatório de atividades referente ao período de julho e agosto, de 2017 espelha o trabalho e
dedicação de uma equipa que todos os dias responde às solicitações dos fregueses de
Alcabideche.
Este relatório excepcionalmente refere-se apenas a cerca de 45 dias de execução, entre julho
e agosto, período temporal que dista da última Assembleia de freguesia realizada em finais de
junho de 2017.
Neste intuito, demos continuidade ao conjunto de respostas que estamos obrigados
protocolarmente com o município de Cascais em várias vertentes de intervenção.
Entendemos assim estarem salvaguardadas todas as responsabilidades que nos movem no
sentido de uma resposta pronta e célere junto da população residente na Freguesia de
Alcabideche.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Atendimento/Secretaria

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das
9h às 12h30 e 14h às 17h30.
Aí podem tratar vários assuntos:
 Marcações para o atendimento do Presidente / Vogais / Assistente Social /

Apoio Psicológico;
 Pedidos de atestados (45 no período em causa);

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.
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Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a
apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último
recibo de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego. Se não conseguir
comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá preencher e
assinar a declaração de responsabilidade, procedendo um apresentante à entrega do
mesmo no balcão de atendimento, acompanhado dos documentos respetivos.

 Inscrições para atividades da JFA;
 Apoio aos técnicos - Assistente Social / Apoio Psicológico – solicitação de 78

agendamentos de reunião – 1ª vez no período em causa;
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 (18 no período em causa);

 O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do
animal na freguesia da sua área de residência, após a sua vacinação.

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

balcão de atendimento.

Transferência de propriedade (novo detentor)

 Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do
impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de atendimento.
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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 (120 unidades no período em causa);

 Correspondência expedida (98 unidades no período em causa);

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

 Recenseamento

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.
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 deslocar- se 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.

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
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originais. Os interessados deverão deslocar-se ao atendimento da Junta de Freguesia para
poderem usufruir deste serviço.

Cemitério – Serviços administrativos
 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.

Secretariado
 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

mantendo atualizadas as informações relativas à
documentos;

com entidades diversas,
origem e destino dos

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

a r c a ç ã o de reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência
protocolar;
 Receção e prestação de informações e encaminhamento para os serviços

respetivos;
 Receção de correspondência;
 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta;

 Cooperação com todos os serviços da Junta;
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 Coordenação e programação de todas as ações e procedimentos de apoio ao

funcionamento do órgão executivo.

Recursos Humanos
 Processamento de salários e subsídio de férias;
 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras;
 Criação

de

Escalas

Mensais

para

as

delegações

(cemitério/CDA)

e

atendimento à população;
 Abertura do procedimento concursal para novos recursos humanos na componente

de Técnico Superior e Assistentes Operacionais

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

Calçadas

Rua | Localidade
Rua Carlos Anjos
Rua de Timor
Rua António Saraiva
Rua João Pires Correia
Largo do Moinho
Rua de Alvide - Alvide
Rua Costa Pinto – Alto da Castelhana

Calçadas

Rua Capitão Rei Vilar – Alvide #2
Urbanização Outeiro dos Cucos
Rua Principal - Zambujeiro
Travessa do Pombal - Alcabideche
Rua Pequena - Bicesse
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Toponímia

Intervenção em placas toponímicas na freguesia:
Foram realizadas algumas intervenções neste período no que concerne às placas
toponímicas, fundamentalmente no âmbito da conservação e substituição pontual de
azulejos.
Os prestadores de serviço que executam este tipo de tarefas, tiveram o seu período de férias,
não podendo neste período corresponder dentro do desejável na substituição e conservação
deste tipo de sinalética.

Sinalização Horizontal/Vertical

Tipo de Anomalia
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Local

Observações

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Repintura de passadeira

Sinalização Horizontal

Murches

Repintura de passadeira

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Repintura de passadeira

Mobiliário Urbano

Tanques da Malveira da Serra e Cabreiro

Preservação e defesa do património
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Educação

O período a que se refere o presente Relatório foi essencialmente marcado pelo
planeamento e realização das interrupções letivas de verão, julho e setembro, em
consequência do encerramento do calendário escolar em junho.
Em período de férias letivas, salientamos, no entanto, uma forte dinâmica de trabalho nesta
área, uma vez decorreram ao longo destes três meses, em simultâneo, múltiplas atividades
respeitantes não só à avaliação do ano letivo findo, como à preparação do novo, com início
em setembro, conforme passamos a apresentar.

Atividades desenvolvidas em interrupção letiva
Pré-escolar – AAAF
A interrupção Letiva de julho decorreu entre o dia 3 e 31 de Julho, nos diferentes Jardins
de Infância dos Agrupamentos de Escolas de Alcabideche, Ibn Mucana e Alapraia, com os
quais a Junta de Freguesia trabalha em parceria.
Todo o planeamento foi delineado tendo em consideração a faixa etária das crianças, os
seus interesses e motivações. A prioridade, como sempre, foi a de proporcionar uma oferta
diversificada, adequada, indo ao encontro das expectativas das crianças e das suas famílias.
Para tal, foram programadas visitas, entre as quais à Brisa, ao teatro, ao Parque do Tambor.
Para além destas visitas, foi ainda programado um conjunto de idas à praia, piscina no
Jardim de Infância bem como atividades de expressão plástica que enfatizaram a
exploração do exterior.
A Interrupção letiva de junho terminou com balanço muito positivo, tendo-se recebido
bastantes comentários, e apreciações positivas, sobre o trabalho desenvolvido pela equipa
da Educação da Junta Freguesia de Alcabideche.
A equipa da Educação reiniciou as suas atividades com as crianças no dia 5 de setembro,
com a Interrupção Letiva de setembro.
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Esta, tal como é procedimento habitual, guiou-se por uma planificação cuidadosamente
pensada e elaborada.
Tem-se assumido especial preocupação com a organização dos espaços, bem como a
estética do mesmo, tendo em atenção a sua da funcionalidade e conforto.
Foram ainda realizadas algumas obras de remodelação na escola EB1/JI de Manique no
sentido de se adaptar o espaço à abertura de uma nova Ludobiblioteca naquela escola. Esta
nova Ludobiblioteca será apetrechada e equipada por forma a oferecer a toda a comunidade
envolvente um novo espaço de enriquecimento lúdico e cultural.
Ensino Básico – 1º Ciclo
As interrupções de verão do 1º Ciclo funcionaram em três espaços distintos, na EB Alto da
Peça, na EB de Manique e na Secundária de Alvide, onde reunimos os grupos da AAAF e
de 1º Ciclo da EB Fernando Teixeira Lopes, uma vez que esta se encontrou em obras de
remodelação durante todo o Verão.
A planificação das atividades foi pensada de forma a oferecer às famílias e crianças
inscritas experiências variadas, programas apelativos, enriquecedores e divertidos.
Assim, em no Alto da Peça, fomos à praia, à piscina, ao Castelo de S. Jorge, ao parque do
Jamor e do Alvito.
Realizámos também ateliers de culinária, de arte, de histórias, promovemos sessões de
mangueiradas, dançámos e realizámos campeonatos de futebol, de mata e de matraquilhos.
O grupo da EB Fernando Teixeira Lopes também beneficiou da praia, saltaram nos
trampolins do "Bounce", estiveram na piscina e organizaram mangueiradas, para alé de
irem à Kidzania.
Salientamos, ainda, que a avaliação dos pais e das crianças foi muito positiva e que
manifestaram vontade de voltar.
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Reuniões de avaliação e preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e
apoio à família

Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA participou
num conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de Escolas,
representantes de Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a avaliação do ano
letivo de 2016/2017 e a preparação do de 2017/2018.
Registamos que a avaliação feita pelos parceiros envolvidos, ao trabalho da Educação da
JFA, foi muito positiva, tendo sido enunciada a vontade de manutenção da parceria.
As respostas no âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, diversificam a oferta
educativa, respondem às reais necessidades das famílias garantindo um prolongamento de
horário a todas as crianças e famílias que dele necessitem.

Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos
estabelecimentos de ensino da Freguesia
A implementação ativa do Acordo de Delegação de Competências em vigência para o ano
de 2017, decorreu num quadro de articulação com todos os envolvidos, pelo que se deu
continuidade à realização neste trimestre de múltiplas reuniões com esse objetivo, tanto
com Associações de Pais, como com Agrupamentos e C.M.C..
O acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir especial
complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Presidente e Executivo da
Junta e outro pessoal de apoio.
Ao longo deste 3º trimestre decorreram de forma contínua trabalhos de manutenção de
edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, segurança,
esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da Freguesia.
Destacamos a grande intervenção de requalificação do Pavilhão da JFA onde funcionam as
AECs e AAAFs.
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Programa Cultura Social
Na sequência da nossa candidatura ao desenvolvimento de projetos no âmbito do Programa
Cultura Social, promovido pela C.M.C., foram aprovados dois projetos a implementar pela
JFA, no mês de Julho, envolvendo 17 Jovens Estagiários.
Os jovens acompanharam técnicos e grupos de crianças nas atividades lúdico-pedagógicas
e desportivas, dinamizando espaços de jogo e brincadeira e acompanhando as crianças nos
passeios e visitas em período de interrupção letiva.
Procedeu-se à avaliação, tanto ao funcionamento do Programa, como ao desempenho
individualizado dos estagiários. Os resultados foram considerados ao nível de Muito Bom,
reconhecendo-se a sua importância, tanto para o desenvolvimento dos jovens, como para a
vida da instituição.
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Recursos Humanos
No decorrer do período em referência, procedemos à abertura de concurso para o quadro
de pessoal da Junta de fFreguesia de Alcabideche de 3 Assistentes Operacionais e 1
Técnico Superior. Neste momento decorrem as provas de seleção.

Gabinete de Psicologia
As escolas do 1º Ciclo em que o Gabinete de Psicologia presta serviço, encontravam-se de
férias escolares neste período a que corresponde o relatório.
Por sua vez, a psicóloga afecta ao serviço retirou também a sua licença de férias, pelo que
não existem dados a acrescentar aos mencionados no 2º trimestre de 2017.
Os estabelecimentos escolares em que prestamos acompanhamento psicológico são:
 EB1 Fernando Teixeira Lopes.
 Na EB1 de Manique
 EB1 Fernando José dos Santos
 EB1 de Bicesse.
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Ação Social

O serviço de Acção Social desenvolveu com os utentes dos centros de dia as seguintes
actividades:
 Colonia de férias em Viseu com cerca de 70 utentes
 Ida à praia de Sº Pedro do Estoril 25 utentes
 Passeio ao Santuário de Fátima com 250 utentes
Em diversos dias da semana o gabinete de apoiuo social da JFA continua a dar resposta às
várias solicitações da população mais carenciada da Freguesia.

O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos:

 Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e

famílias em situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social;
 Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido

da inclusão social;
 Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal,

social e profissional dos indivíduos/famílias.
Neste período, foram realizados 20 atendimentos, e 8 visitas domiciliárias,
conforme quadro síntese que se encontra em baixo.
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Quadro de dados

Casos atendidos

Intervenções

Nº/Natureza
8/Informações

Informar,

orientar

documentos,

e

apoiar

no

preenchimento

de

estabelecer contactos e articular com

outras entidades.
1/Habitação

Encaminhamento para a segurança social de cascais

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.

Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide
Os Centros de Convívio têm como objetivo proporcionar a criação de serviços
permanentes adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o
desenvolvimento

pessoal

valorização

fatores

dos

e

para

positivos

a
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
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Seniores em Movimento

É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um
processo de envelhecimento ativo, promovendo estilo de vida mais saudáveis com
ganhos em auto estima e qualidade de vida.
Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização
de sessões de educação para a saúde.
Abrange toda a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e
associações.
Salesianos de Manique, em que participaram utentes dos vários centros e associações
do Concelho.
Cada instituição recebia uma prancha para ser decorada pelos participantes, no qual o
tema era a primavera.

18

Ajudas técnicas

Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas
articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas.
Nós, 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.

Melhor Saúde

Este projeto visa dar respostas aos munícipes em situação de dependência com fracos
recursos económicos que sofram de incontinência, através do acesso a fraldas, 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.
Encerraram as inscrições para o novo ano 2017/2018, a 30 de Junho. Foi realizada a
selecção das candidaturas, estando neste momento em fase final de assinatura com a CMC e
a as creches da rede privada, os contratos programa.
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Complexo Desportivo de Alcabideche
Piscina
A Piscina no interregno do ano lectivo é alvo de intervenções correctivas, constituindo assim um factor
importante na melhoria qualitativa para os utentes.
Assim foram realizadas neste período obras de beneficiação bem como substituição de equipamentos
que passamos a enumerar:
 Substituição de 2 caldeiras principais
 Obras de pintura em espaços ( balneários)

Pavilhão Desportivo
Foram também neste espaço realizadas obras que têm como finalidade preparação para a
época 2017-2018, tanto na área do desporto escolar como no período extra escolar, onde
equipas oficiais utilizam o espaço para as provas desportivas.
Estando encerrado em agosto para limpezas e manutenção, não podemos deixar de referir
contudo o registo de um evento que ocorreu recentemente no fim de semana de 8,9 e 10 de
setembro e que trouxe ao Pavilhão cerca de 800 participantes em jogos de tabuleiros. Um
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sucesso que se regista, e que comprova o potencial de oferta que este equipamento
desportivo tem na Freguesia.

Escola Michel Giacometti

A Escola Michel Giacometti esteve encerrada em agosto para férias escolares. Estão abertas
as inscrições para o novo ano lectivo que agora se inicia.
Temos registado um aumento significativo de inscrições, o que demonstra o
reconhecimento na qualidade dos nossos professores que todos os dias trabalham

no

sentido do sucesso da Escola Michel Giacometti.
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Salubridade/Cemitério

Meses

julho

agosto

Inumações

12

6

Exumações

0

1

Venda Ossário

0

0

Venda Gavetões

0

0

Aluguer Ossários

3

1

Aluguer Gavetões

0

1

Colocação Lousa

0

0

Colocação Bordadura

0

0

Venda Columbário

0

0

Transladações

2

1
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