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INTRODUÇÃO 

A capacidade de realização no 3º Trimestre de 2019 aqui organizado com referência às diversas 
áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha orientadora de cariz 
social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a freguesia. 

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

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

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

Atendimento/Secretaria 

O atendimento público da Junta de Freguesia funciona no edifício sede de 2ª a 6ª feira, das 9h às 
17h00. 
 
Na sede da Junta de Freguesia podem ser tratados diversos assuntos, tais como: 
 
 Marcação para o atendimento do Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico; 

 
 Pedidos de atestados (1015 no trimestre em causa);  

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é requerido, 
desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas. 
 
Podem requerer atestados/certidões/confirmações: 
 Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de 

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

responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da 
freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão)/ dois carimbos de 
casas comerciais da área da freguesia; 

 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. 
 
 Inscrição para atividades da JFA – 940 (no trimestre em causa); 

 
 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (46 no trimestre em causa) / Apoio 

Psicológico (305 no trimestre em causa); 
 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 
 

 Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica 
(4). 

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.  
A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de 
Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos 
Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação 
e consulta jurídica. 
 
 Licença e Registo de canídeos e gatídeos – 426( no período em causa); 

O Registo é obrigatório, devendo ser realizado aos seis meses de idade do animal na freguesia 
da sua área de residência, após a sua vacinação anti-rábica. Igualmente de cariz obrigatório, a 
licença deverá ser renovada anualmente no mesmo local. 
 

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

Transferência de propriedade (novo detentor) 

Preenchimento e assinatura pelo detentor anterior e novo detentor do impresso respetivo e 
entrega do mesmo no balcão de atendimento. 

Animal para Fins Económicos, Cão Potencialmente Perigoso ou Perigoso 

Preenchimento e assinatura do impresso respetivo à categoria do cão e entrega do mesmo no 
balcão de atendimento. 
 
 Pedidos de informações gerais; 

 Entrada de correspondência (533 unidades no período em causa); 

 Correspondência expedida (50 unidades no período em causa); 

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

 Autenticação de fotocópias;  

 Inscrições e pagamentos de CAF; 

 Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas; 

 Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti; 

 Apoio à Assembleia de Freguesia; 

Cemitério – Serviços administrativos 

 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. 
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Funções de apoio ao órgão executivo 

Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a execução das 
suas deliberações, despachos e decisões; 

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

dos elementos para a elaboração de propostas e respostas diversas; 

 Organização do processo de protocolos da Freguesia com entidades diversas, 

mantendo atualizadas as informações relativas à origem e destino dos documentos; 

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

m a r c a ç ã o  d e  reuniões com entidades externas e tratamento da correspondência 

protocolar; 

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

 Receção de correspondência; 

 Cooperação com todos os serviços da Junta; 

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

funcionamento do órgão executivo. 

 

RECURSOS HUMANOS 

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

 Processamento de salários e subsídio de férias; 

 Registo de faltas, férias, abonos e penhoras; 

 Criação de Escalas Mensais para o Cemitério de Alcabideche; 

 Criação de escalas mensais para o Complexo Desportivo de Alcabideche; 
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Plano Abrangente de Formação para os trabalhadores da Junta: 

Em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, nas instalações da DHS (divisão de habitação 

social), no seguimento das formações realizadas no último trimestre, no mês de julho, oito 

funcionários da junta de freguesia de Alcabideche concluiram a formação de suporte básico de 

vida e da utilização do DAE (desfibrilhador automático externo). 



 

9 

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

Calçadas 

Rua | Localidade 
Rua de Cascais – Alcabideche #6 
Av. Ultramar – Amoreira #1 
Rua Luís de camões - Adroana 
Rua da Carangueja - Alcabideche 
Beco do Timóteo - Bicesse 
Rua Nova da Ribeira – Pai do Vento 
Rua Carlos Anjos – Amoreira #3 
Rua do Verde Mar - Alcabideche 
Rua Salgueiro Maia – Amoreira #4 
Rua dos 4 Moinhos - Janes 
Beco do Firmino - Manique 
Pátio José Luís – Manique  
Rua de Braga – Pai do Vento 
Estrada da Serra – Malveira Serra 
Rua Baronesa de Beck - Janes 
Praceta do Moinho - Alcabideche 
Rua de Cascais - Alcabideche 
Rua Eliza Cepeda Teles- Alvide #5 
Praceta do Moinho – Alcabideche 
#2 
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Toponímia 
Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram 

recuperadas peanhas em vários lugares da freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 
Morada Rua Fonte Nuno 

Localidade Alvide 
Morada Rua da Terceira Idade 

Localidade Atrozela 
Morada Travessa do Jogo 

Localidade Alvide 
Morada Rua Frei Inácio Roquete 

Localidade Bicesse 
Morada Rua 1º Maio 

Localidade Ribeira da Penha Longa 
Morada  

Localidade  
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Sinalização Horizontal/Vertical 

  
 

  
Sinalização Vertical Malveira da 

Serra Colocação de sinal de direção localidade Alcabideche Av. Nossa Sra. da 
Assunção #9 

Sinalização Vertical Alcabideche Recolocação de Sinal de velocidade Largo 5 de outubro 

Colocação de espelho 
de trânsito Amoreira Colocação de espelho parabólico de trânsito Estrada da Ribeira 

Sinalização Horizontal Pai do Vento Pintura de passadeira Rua do Outeiro 

Sinalização Horizontal Alto Castelhana Pintura de passadeira Av. Dr. Morais Sarmento 

Sinalização Horizontal Alto Castelhana Pintura de passadeira Praceta da Castelhana 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de Sinal de STOP Rua do Pisco #7 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de Sinal Proibição Estacionar Rua da Mealha #8 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de passadeiras Rua Marquês de Ângeja 
#6 

Sinalização Horizontal Alcabideche Pintura de passadeiras Rua de Cascais 

Sinalização Vertical Amoreira Recolocação de baliza sinalizadora Rua Carlos Anjos #1 

Sinalização Horizontal Bicesse Pintura de passadeiras x4 Rua de Campos Velhos #2 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal Informativo “Posto GNR” x6 Av. Prof. Armando dos 
Santos Ferreira #5 

Sinalização Vertical Bicesse Colocação de baliza de sinalização x2 Rua Cidade de Coimbra 
#4 

Sinalização Vertical Manique Colocação de Sinal de Sentido Proibido e placa de 
informação adicional Largo do Rossio 

Colocação de espelho 
de trânsito  Murches Colocação de Espelho parabólico de trânsito Rua Júlio Dinis 

Sinalização Horizontal Manique Pintura de passadeiras x2 Rua das Andorinhas 

Sinalização Horizontal Alto Castelhana Pintura de proibição de estacionamento na via Av. Dr. Morais Sarmento 
#3 
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Mobiliário Urbano 
 
Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 
recuperação de 12 abrigos de autocarro na Rua do Cabo. 
 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 
Parque Estacionamento Hospital de Cascais 

#4 

Moinho IBN Mucana #1 

Estrada Nacional 247-5 Zambujeiro 

Estrada Nacional 247-5 Vale Cavalos 

Rua das Padarias – Alvide #3 

Rua do Cabo - Arneiro 

Rua do Cabo - Figueira do Guincho 

Rua do Cabo - Biscaia 

Rua Conde Barão – Alcoitão #2 

Rua António Maria de Matos – Alvide #5 
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Preservação e defesa do património com o lema – 

“Usando e Preservando o que É Público” 
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Espaços Verdes  

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

uma área total de 14.317 metros quadrados. 

Requalificação Ambiental em diversas zonas da freguesia, solicitando à Cascais Ambiente 

limpeza de mato, recolha de cortes de jardim e recolha de lixos (monstros) em espaços 

públicos, evitando-se a degradação do ambiente. 

 

CEVARES 
CEVAR LOCAL LOCALIDADE 
3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 
11 Urbanização Urbamar - Sítio Olival Alcabideche  
16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 
24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 
30 Rua das Padarias Alvide 
55 R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha Alcoitão 
57 Praceta do Moinho Alcabideche 
58 Escola Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 
59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Estão a ser executados os trabalhos de Mondas, corte de prados, poda do arvoredo. 

Dentro das limitações que este jardim apresenta, devido ao elevado pisoteio, devido ao 
aumento do número de alunos da escola, consideramos que este espaço está em boas 

condições de manutenção. 
Área: 7726,21 m2 
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C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 1456,39 m2  

Execução de retanchas. 
 Espécies: 
 - Hebe 

 Rosmarinus prostrata - Clivia 
Gazanea - Dirmophoteca - 
Lantana camara e  Myrtus  
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C 16 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 284,76 m2 

 
Estão a ser executados as normais podas da vegetação arbustiva e herbácea, bem como 

as mondas dos canteiros. 
Execução de retanchas. 

 Espécies: 
   

- Chrysanthemum 
coronarium - 
Dirmophoteca  
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 
Últimos trabalhos:  
Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
Sistema de rega a funcionar em pleno. 
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 2771,62 m2 

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

Execução de retanchas. 
 Espécies: 
 - Bergenia  

- Lirios  
- Agapanthus  
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas. 

Execução de Podas. 

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

 
 

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

Câmara Municipal de Cascais. 
Executado a monda do restolho e sacha de todo o canteiro. 

Área – 18m2 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 
 

 
 

Últimos trabalhos:  
Área – 18m2 

Sem rega 
Canteiro com árvores adultas 

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

 
Últimos trabalhos:  

 
Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 
Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas. 

Realização de correção de tutores 
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche 
também realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes 
escolas: 

• Agrupamento Cidadela 
o EB1/ JI Malveira da Serra 
o JI Murches 

 
• Agrupamento Alapraia 

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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EDUCAÇÃO 

Tradicionalmente, o 3º trimestre do ano é sempre marcado pelas actividades 
associadas, por um lado, ao encerramento no ano lectivo anterior, no mês de junho e 
por outro, ao início do novo ano em setembro. 

Assim, a marcar este período, salientamos o desenvolvimento das actividades de 
interrupção letiva de verão, em junho e julho, envolvendo cerca de 500 crianças, e as 
que decorreram entre 3 e 13 de Setembro. 

Mais uma vez, merece destaque a qualidade e empenho de toda a equipa da 
educação nestes períodos de atividade intensa, assegurando todo o planeamento e a 
realização da programação das interrupções letivas em todas as nossas escolas. 

Em simultâneo, foram garantidas múltiplas atividades respeitantes, não só à avaliação do 
ano letivo findo, como à preparação do novo, com início em setembro, conforme 
passamos a apresentar. 
 

1. Atividades desenvolvidas em interrupção letiva  

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

A Interrupção Letiva de Julho decorreu de 24 a 30 de julho 2019, implementando-se 
um conjunto variado de actividades, previamente planeadas pelos elementos das 
equipas das AAAF, de acordo com a faixa etária das crianças, e os seus interesses e 
motivações.  

A planificação foi dividida em atividades a decorrer nas próprias escolas e visitas ao 
exterior.  

Das atividades desenvolvidas pelas equipas nas escolas, destacamos as oficinas de 
culinária, com a confeção de gelados e receitas fresquinhas, expressão plástica, onde 
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descobrimos que o gelo também dá para pintar, as experiências, além de atividades 
muito refrescantes como as mangueiradas, a piscina e os jogos de água. 

 No JI do Alto da Peça passaram uma “noite na escola”, uma experiência diferente e 
inesquecível que ficará na memória de todos, alunos, técnicos e encarregados de 
educação que se demonstraram muito satisfeitos. 

De salientar, a colaboração da nossa Mini Chefe Maria Mendes, participante do 
concurso Master chef kids, que nos ajudou nos ateliês de Culinária no Alto da Peça ao 
longo do Mês de Julho. Foi um sucesso. 

Em relação às visitas ao exterior incluímos um passeio de barco no Rio Tejo que 
permitiu conhecer vários aspectos da diversidade de espécies que habitam na zona.  

Entre as visitas, também destacamos o  “Mega Festival Insufláveis”, um dia bem 
divertido onde as crianças brincaram, pularam e experimentaram diferentes 
insufláveis e brincadeiras associadas. 

Visitámos também o “Parque dos Monges”, onde praticaram atividades radicais, e 
ainda o Quartel dos Bombeiros de Alcabideche, onde as crianças adoraram entrar na 
ambulância e no carro dos bombeiros, assim como ouvir a sirene. 

Semanalmente, os grupos de crianças foram à praia do Tamariz, onde puderam 
contactar com o meio envolvente, desenvolver atividades do âmbito psicomotor 
(nadar, saltar, correr), de consciência cívica (comportamento em espaços públicos e 
de lazer) e usufruir de momentos de muita diversão. As idas à praia foram sempre 
motivo de grande entusiasmo, onde não podia faltar a bola de berlim. 

Na Interrupção letiva de setembro, visitámos a exposição “O Oceanário não está só em 

Lisboa”, no Paredão da Praia, em Cascais. 
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Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e 
Componente de Apoio à Família – CAFs e Ludobibliotecas 

As interrupções de verão do 1º Ciclo funcionaram de 24 de junho a 30 de julho, em 
cinco espaços distintos, nomeadamente, EB Alto da Peça, EB de Manique, EB 
Malangatana, EB Fernando Teixeira Lopes, e pela primeira vez, na EB Almada 
Negreiros.  
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Nº de crianças - 1º ciclo – Verão 2019 

As interrupções letivas de julho e setembro de 2019 tiveram como novidade a 
utilização da rede de autocarros públicos, permitindo, por exemplo, a deslocação do 
grupo a diferentes praias do concelho de Cascais em prol da atividade planeada. 

Esta modalidade teve em conta a vertente mais ecológica que pretendemos transmitir 
às crianças e famílias, promovendo as nossas deslocações essencialmente pedestres 
e de transportes públicos (autocarro e comboio). 

Surf ou bodyboard, paintball, arborismo, Bounce, foram algumas das atividades 

desportivas que o grupo mais gostou. 

 

Escola Nº de crianças 

EB Alto da Peça 75 

EB de Manique 44 

EB Malangatana 18 

EB Fernando Teixeira Lopes 82 

EB Almada Negreiros 26 

TOTAL 245 
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Foram feitas caminhadas, por exemplo Manique / Bicesse: campo de futebol, jardim e 
à EB1 Almada Negreiros, espaços de jogos, desafios e dinâmicas inter-escolas. 

Em cada escola, as respetivas equipas proporcionaram, mais uma vez, atividades 
diversificadas, desde oficinas criativas, científicas, de culinária, à tecelagem, aos 
jogos de equipa com e sem água, passando ainda pelo movimento “sobre rodas”.   

Na EB de Manique receberam ainda a visita de Bombeiros Voluntários de Alcabideche, 
com o objectivo de ensinarem as técnicas de suporte básico de vida.  

Em contexto de interrupção letiva, as crianças puderam ainda, pela primeira vez, 
“acantonar” nas escolas. Depois de um dia de muita brincadeira, os grupos jantaram, 
fizeram jogos noturnos no exterior e, antes de dormir, ainda tiveram oportunidade 
de “ir à discoteca”. Uma noite que será memorável para a vida e certamente a repetir. 

Registamos que as famílias se mostraram muito agradadas pela forma como os filhos 

foram acolhidos, pela multiplicidade e variedade de atividades oferecidas. Por outro lado, 

as crianças mostraram-se sempre muito motivadas, participativas e cooperantes com a 

dinâmica desenvolvida diariamente. 



 

42 
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No ano lectivo 2019/2020 manteremos em funcionamento 6 espaços de 
Ludobiblioteca, na EB Alto da Peça, na EB Malangatana, na EB Fernando Teixeira 
Lopes, na EB de Manique e EB de Alvide e na EB Almada Negreiros. 

A dinâmica destes espaços, em articulação permanente com o corpo decente de cada 

escola, tem constituído um valor acrescentado e uma mais-valia muito enriquecedora 

dos vários projectos pedagógicos e planos anuais de actividade. 
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2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo Inteiro e 
preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família 

Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA 
participou num conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de 
Escolas, representantes de Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a 
avaliação do ano letivo de 2018/2019 bem como a preparação do de 2019/2020. 

Todas as parcerias enunciaram a vontade de dar continuidade às mesmas, 
salientando-se que a avaliação feita ao trabalho da Educação da JFA, pelos parceiros 
envolvidos, foi muito positiva.  

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

Ao longo deste 3º trimestre decorreram várias intervenções requeridas para garantia 
das devidas condições de funcionamento das instalações escolares, aproveitando o 
período não lectivo e no quadro do Acordo de Delegação de Competências em 
vigência para o ano de 2019, em articulação com todos os envolvidos, tanto com 
Associações de Pais, como com Agrupamentos e C.M.C. 

Para além das pequenas reparações e intervenções realizadas ao nível de alvenaria, 
eletricidade, pavimentos, fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de 
equipamentos em todas as escolas da Freguesia, destacamos algumas obras de 
maior envergadura, só possíveis de concretizar neste período. 

 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. 
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4. Programa Cultura Social 

Mais uma vez, no mês de julho, e na sequência da nossa candidatura no âmbito do Programa 
Cultura Social, promovidos pela C.M.C., foram aprovados dois projetos para a área da 
Educação que integraram 26 Jovens Estagiários. Estes acompanharam as actividades 
desenvolvidas pelas nossas equipas dirigidas às crianças do Pré-escolar e 1º ciclo, em 
interrupção lectiva nas várias escolas. 

Os jovens acompanharam técnicos e grupos de crianças nas atividades lúdico-pedagógicas e 
desportivas, dinamizando espaços de jogo e brincadeira e acompanhando as crianças nos 
passeios e visitas em período de interrupção letiva. 

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

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

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

da instituição.
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GABINETE DE PSICOLOGIA 

NOTA INTRODUTÓRIA 

No início do ano letivo, as crianças chegam à escola cheias de energia, novidades e saudades, 

mas ainda em ritmo de férias e com as atitudes "afrouxadas", pois tiveram menos regras apara 

cumprir, horários e compromissos nesse período. Cabe ao professor, então, reestabelecer as 

regras de atitudes e procedimentos para o bom convívio escolar e o trabalho pedagógico.  

Todos os anos, o início das aulas merece atenção especial. Com algumas atitudes o 

professor pode começar bem com a nova turma  

Por vezes o ingresso no ensino fundamental coincide com mudança de escola, a criança merece 

mais cuidados e atenção. Precisa conhecer o novo ambiente, as normas, além de conhecer os 

novos amigos.  

De qualquer forma, toda a escola merece um olhar especial no início de um ano letivo. Conversar 

com os alunos sobre as expectativas em relação ao novo ambiente e novo período escolar é 

fundamental para o desenrolar de um processo saudável e seguro para todos. Os alunos, 

conhecedores das regras do jogo, poderão mais objetiva e tranquilamente dirigir seus esforços à 

aprendizagem, e para que isto aconteça a calma de todos é imprescindível. 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

O presente relatório dá conta da atividade desenvolvida no 3º trimestre de 2019 (01Julho a 

31Agosto). No decorrer do presente trimestre foram atendidas pelo Gabinete de Psicologia da 
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Junta 306 fregueses, cujas idades variaram entre as diferentes faixas etárias, como se poderá 

constatar através da consulta do gráfico respeitante às idades dos utentes. 

Como tem sido prática comum destes relatórios, mais uma vez se salvaguardou o caráter sigiloso 

das informações, e a análise dos dados é feita de forma algo sumária. Nas imagens, a 

privacidades dos intervenientes é igualmente salvaguardada. As famílias abrangidas pelo 

Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche neste período, foram de 139 

famílias. 

 

Apesar de se verificar uma continuidade nos vários processos de acompanhamento ou o iniciar 

de novos processos, os tipos de intervenção (testes, avaliações e consequentes resultados) 

reportam-se ao período de férias escolares dos discentes e da psicóloga.  

A observação dos 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) refletem todos os 
pedidos efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de Freguesia. 
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A consulta do gráfico no item respeitante à origem dos pedidos, permite constatar que 
todas as sinalizações foram, por iniciativa própria em número de 306 ( tendo em conta 
que o período a que se refere este relatório foi coincidente com as interrupções letivas ). 
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Foram contabilizadas 773 intervenções. O número de ingerências em cada caso, variou 
em função da condição. Podemos constatar que onde se registou uma maior frequência 
foi no parâmetro das avaliações psicológicas. O conceito de avaliação psicológica é 
amplo, com ela pretende-se conhecer fenômenos e processos psicológicos por meio de 
procedimentos de diagnósticos e prognóstico, para criar as condições de aferição de 
dados e dimensionar esse conhecimento. Merecem destaque o item “ outras diligências” 
(essencialmente telefonemas, reuniões com técnicos e contatos por mails) com um 
número de 275. 

 
A aplicação de testes psicológicos deve ser entendida fundamentalmente como uma 

mensuração objetiva e padronizada de uma amostra de comportamento, bem como uma 

verificação ou projeção futura dos potenciais do sujeito seja este, uma 

criança/jovem/adulto. O parâmetro fundamental da medida psicométrica são as escalas, 

os testes, é a demonstração da adequação da representação, isto é, do isomorfismo 

entre a ordenação dos procedimentos empíricos e teóricos.  



 

52 

 

A consulta do quadro que se segue permite constatar que os mais aplicados, foram os de 
testes para avaliação cognitiva logo seguidos dos de aptidão e dos de personalidade. 
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Após a aplicação dos instrumentos atrás já referidos, passou-se à fase de registo dos 
procedimentos (519). Ao consultar esta tabela, sobressai, o elevado número de 
informações psicológicas, com 487 registos, seguidos de outros tipos de indicadores. 

 
 

Nas situações que se justificaram, procedeu-se ao encaminhamento das situações em 
número de 178, para outras valências, a fim de poder complementar com informações 
de outros técnicos, diagnósticos colocados inicialmente pelo resultado das avaliações 
psicológicas. Tal como tem acontecido anteriormente, aguardam-se os resultados dos 
encaminhamentos feitos no decurso das intervenções, no sentido de obter informação 
complementar às avaliações e desta forma adequar as medidas/estratégias a 
implementar no futuro. 

 



 

54 

AÇÃO SOCIAL 
Introdução  
O presente relatório consiste na representação e avaliação do serviço prestado pela ação social aos 
utentes da freguesia de Alcabideche no período de Julho a Setembro de 2019. 
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 à comunidade. 
Ao longo deste relatório encontram-se descritas as atividades realizadas neste período. 
 

GABINETE DE SERVIÇO SOCIAL – ATENDIMENTOS SOCIAIS 
 
O Atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social a indivíduos ou famílias em situação 

de carência ou vulnerabilidade. 

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

comunidade. 

 O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos: 

• Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e famílias em situação de risco, 

vulnerabilidade ou exclusão social; 

• Promover a melhoria das condições de vida dos indivíduos e família no sentido da inclusão social; 

• Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, social e profissional dos 

indivíduos/famílias. 
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Neste período, foram realizados 60 atendimentos e 4 visitas domiciliárias, conforme quadro síntese que se encontra 

em baixo: 

Quadro de dados: 

Casos atendidos 

Nº/Natureza 

Intervenções 

 

25/Informações 

Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, estabelecer 

contactos e articular com outras entidades 

 

5/Habitação 

Encaminhamento para a segurança social de cascais e Divisão de Habitação Social 

da CMC 

 

19/Creche  

Solicitação de creches para crianças, com mais de 3 anos e integração em creche. 

2/Apoio Alimentar Encaminhamento para instituições com valência de apoio alimentar – Vicentinos e 

Cantina Social 

5/Apoio Económico Encaminhamento para vicentinos, Junta de Freguesia e Segurança Social. 

2/Centro de dia/ SAD Fornecimento de informações acerca de possíveis locais a integrar idosos, e apoio 

na organização de processos e articulação com a segurança social.  

2/Apoio Medicação Encaminhamento para instituições da comunidade com Protocolo das Farmácias. 

4/Visitas Domiciliárias Todas as visitas efetuadas foram informadas por munícipes na junta de Freguesia, e 

são situações de idosos isolados com grandes carências económicas, e outros com 

doenças. 

 



 

56 

Subsídios de carência 
 
No âmbito da Ação Social e com o intuito de apoiar famílias carenciadas da área geográfica de Alcabideche, existe 
um regulamento de subsídios de carência/emergência.  
Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão atribuídos mediante apresentação de 
documentos comprovativos que justifiquem o pedido, juntamente com o relatório social.  
 

Durante este período, foram atribuídos alguns subsídios: 
 

  Atribuição Subsidio- Pagamento de Apoio Domiciliário no valor de 277,21 €uros 

  Atribuído Subsidio – Pagamento de Aparelho Auditivo no valor de 300 €uros. 

  Atribuição de subsídios- Interrupções letivas 1020 €uros. 

 
 

2. EQUIPAMENTOS ONDE A DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE PRESTA APOIO 
A NÍVEL DA TERCEIRA IDADE: 

- Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 
Os Centros de Convívios têm como objetivo, proporcionar a criação de serviços permanentes adequados 
ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento pessoal e para a valorização dos 
fatores positivos do processo de desenvolvimento etário; e promover e estimular as relações adequadas 
entre os utentes, familiares e amigos, promover o desenvolvimento cultural e ocupação de tempos livres, 
deste modo a técnica da Junta de Freguesia de Alcabideche desloca-se a estes dois centros de convívio 
uma vez por semana fazendo o acompanhamento dos utentes. 
Os centros dispõem de aulas de ginástica e ensaio do grupo coral e outras atividades.  
 
 
3 - PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASCAIS 
 
 
3.1 - Seniores em Movimento  
 
É um projeto, em parceria com a Camara Municipal de Cascais, que contribui para um processo de 
envelhecimento ativo, promovendo estilo de vida mais saudáveis com ganhos em auto estima e qualidade 
de vida. 
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Privilegia as modalidades as modalidades de ginástica e hidroginástica e a realização de sessões de 
educação para a saúde. 
Abrange a população sénior da freguesia de Alcabideche, centros de convívio e associações. 
 
3.2 - Ajudas Técnicas 
 
Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas articuladas, andarilhos e 
cadeiras de rodas. 
Estes equipamentos são indispiensaveis à autonomia e integração de pessoas com deficiência e 
dependencia total ou parcial , permanente ou temporária. 
A junta de freguesia, tem disponivel quatro camas, dois andarilhos e três cadeiras de rodas.    
 
 
 
 
 
 
 
3.4 - Melhor Saúde 
 
Este projeto dá resposta aos municipes em situação de dependencia com fracos recursos económicos,que  
sofram de incontinencia , através do acesso a fraldas , de forma a contribuir para uma melhor qualidade de 
vida. 
Beneficiam deste projeto 32 famílias, mensalmente com um pacote de fraldas. 
 
 
4- PROGRAMA DE APOIO À TERCEIRA IDADE  
 

4.1. Dia 5 de Julho- Colónia Aberta 
Realizou-se a Colónia Aberta na Praia do Tamariz, em que participaram cerca de 70 idosos da 
Freguesia de Alcabideche. O transporte dos mesmos, foi cedido pela Junta de Freguesia. O dia 
contou com um desfile em fatos de banho antigos, terminando com um almoço convivio.  
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4.2. Dia 15 de Julho- Baile de Prata 
Para manter a tradição, a Câmara de Cascais, realizou o Baile de Prata no Salão Preto e Prata no 
Casino de Estoril. Neste Baile participaram todos os centros e associações do Concelho. 
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4.3. Dia 26 de Julho- Dia dos Avós 
Realizou-se na Associação de Idosos de Santa Iria, a comemoração do Dia dos Avós. Esta atividade 
contou com a presença dos idosos do centro de convivio de Alcoitão. Foi uma tarde de convivio, 
música ao vivo, muita alegria, dança, e inúmeros sorrisos sendo finalizada com um lanche 
partilhado. 
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4.4. Férias dos Seniores- Castelo de Vide - 28 de Julho a 4 de Agosto 
O programa de Férias Sénior visa proporcionar aos seniores da freguesia uma semana de férias com 
atividades variadas, mas também tempos livres suficientes para desfrutarem da melhor maneira 
possível deste período de descanso.  
Os seniores da Junta de Freguesia puderam desfrutar de um passeio de barco na Barragem do 
Alqueva finalizando com uma visita a olaria típica na localidade do Corval. 
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4.5. Dia 13 de Setembro- Passeio a Fátima 
Realizou-se um passeio a Fátima ao abrigo do Programa Turismo Sénior. Os nossos seniores tiveram 
oportunidade de visitar o centro da cidade de Fátima e, em especial, o Santuário de Nossa Senhora 
de Fátima. Este passeio contou com a participação de utentes dos vários centros de convívio e 
associações. Este foi sem dúvida, um dia memorável de confraternização e alegria entre todos 
aqueles que participaram no passeio. 
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4.6. Dia 18 de Setembro- Festa Branca 
  
Neste dia realizou-se pelas 14h na Sirjm - Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira, a 
1ª festa branca sénior. 
Desta forma a festa contou com cerca de 150 seniores da freguesia onde todos os participantes 
utilizaram uma peça de roupa branca. Finalizou-se com um lanche convívio. 

 

 

https://www.facebook.com/Sirjm-Sociedade-de-Instrução-e-Recreio-de-Janes-e-Malveira-482483758444521/?__tn__=K-R&eid=ARAerkBvePTJ8Bjcm6cpevjVXAfsrPhAW-KQbCmRRXatWumAecJk69B3mBZ_kBfsdrIHVQBDympO26Ns&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3m-gpi8qk2wn7Lhlh3QYPBHRZv1OBCJbgI8bAxd3k2PnKu5OICvrnhPr7F4ZU-OnkBkyL1igNKrPy_u6Yb03kyyY_HH0SHkbhrEtltozIdByJubnTtta7Q8dS2yMhP8dxoOOKdQvjlkOYMAg9bLbO0e3gxVmiZUa5LF2j3QyzhCUp7oRinkfpiSlhbYMPh101fHpcCEe8sTgvyAYtgNd5LmNt2RpJvAhUQPmhIa4XLaYc95GWEjYBCCcQVVjrotDDLp2ei5wFOHmTiDaGJ1i_hvb3VSjkMYLU-ck_WIQ69R4kiptQryyuPwPBEbDqyOZ6H-1Avqtgl9X5pxzFmBUnCQ
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5 – Reuniões 
 
Reunião 1 de Julho 
Realizou-se no Centro de Saúde de São João do Estoril, a reunião de insalubridades, na qual estiveram 
presentes várias instituições do Concelho. Tem como objetivos a revisão dos casos em acompanhamento e 
novas situações.  
 
Reunião 2 Julho  
Dia 2 de Julho, pelas 10.00h realizou-se no Departamento de Habitação e Desenvolvimento Social (DHS), a 
reunião do Grupo de Coordenação do NPISA, esta reunião teve com objetivos a organização e 
funcionamento do  Grupo de Coordenação do NPISA, elaboração do Plano de Ação para o biénio 2019-
2020, dar a conhecer os Instrumentos de Sinalização, Monitorização e Caraterização para o Plano e 
procedimentos de articulação. 
 
Reunião 4 de Julho 
Neste dia realizou-se a reunião do Núcleo Executivo de Alcabideche, no Centro de Medicina e Reabilitação 
de Alcoitão pelas 9h30. Teve como objetivo a elaboração da preparação do Plenário da Rede Social, para o 
próximo dia 24 de Setembro. 
 
Reunião 5 de Julho 
 
Realizou-se às 9h.30 no DHS, uma reunião sobre as Bolsas Sociais. Estiveram presentes as técnicas das 
freguesias, para articular numero de vagas para as creches, por freguesia.  
 

Reunião 15 de Julho 
 
Efetuou-se a reunião da Equipa de Freguesia de Alcabideche pelas 10.00h no Gabinete Mais Perto (Divisão 
de Intervenção Social) no Bairro Calouste Gulbenkian (Cruz Vermelha), para divulgar o Plano Concelhio 
para Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2019-2023. 
 
Reunião 9 de Setembro 
 
Realizou-se no Centro de Saúde de São João do Estoril, pelas 9h, a reunião de insalubridades, na qual 
estiveram presentes várias instituições do Concelho. Tem como objetivos a revisão dos casos em 
acompanhamento e novas situações.  
 
Reunião 12 de Setembro 
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Realizou-se a Reunião da Comissão Alargada pelas 9h30 na CPCJ de Cascais. Esta reunião teve como Ordem 
de Trabalhos a Apresentação da Associação “ O Companheiro”, houve a partilha de informações e iniciou-
se a preparação das atividades para o mês de Novembro. 
 
Reunião 16 de Setembro 
 
Realizou-se nas instalações da Junta de Freguesia Cascais Estoril, pelas 9h 30m, a reunião do Estendal dos 
direitos. 
 
 
 
 
Os objetivos desta reunião, é a preparação para algumas atividades a realizar, para a comemoração dos 30 
anos sobre a Convenção dos Direitos das Crianças. 
A exposição que se irá realizar de 18 a 25 de Novembro, (ESTENDAL) o fórum 4 e 5 de Novembro, na nova 
SBE. Foram alguns dos temas falados. 
 
Reunião 17 de Setembro 
 
 Reunião grupo de trabalho eixo Intergeracionalidade dos Centro de Convívio realizado pelas 14:30 na 
Associação Social Idosos da Amoreira.
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
1.- Estrutura e Ocupação 
Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de 
Alcabideche, durante o terceiro trimestre de 2019, foi dada continuidade aos protocolos 
e parcerias já existentes, bem como o reforço com outras, para a utilização dos nossos 
espaços de prática, com actividades desportivas pontuais e/ou regulares. 
1.1.- Actividades Regulares 
1.1.1.- Pavilhão: 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 
c) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira; 
d) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ª feiras. 

 
1.1.2.- Ginásio 1 e 2 

a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira; 
b) Desporto Escolar, de 2.ª a 6.ª feira, com excepção da 4.ª feira; 
c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a 6.ª feira. 

 
Nota: As aulas de grupo e desportos de combate, que foram mencionadas anteriormente, 
são: o Karaté, o Jiu-Jitsu, a Ginástica Acrobática, o X-dance, o Ballet, a Localizada/Step, 
Fusion e o Yoga (bebés, kids, Teens e Adultos). 
 
1.1.3.- Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

a) Actividades dinamizadas de 2.ª a 6.ª feira 
 
1.1.4.- Campo de Ténis 

a) Aulas dinamizadas de 3.ª a 6.ª feiras, bem como, sob a forma de aluguer, de 2.ª a 
Domingo, para a prática informal da modalidade. 

 
1.1.5.– Piscina 

a) Actividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas, de 2.ª a 6.ª 
feira; 

b) Actividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 5.ª feiras; 
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c) Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras; 
d) Natação Pura – Aulas leccionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, sábados e Domingos; 
e) Natação para Bebés – Aulas a frequentar todos os Sábados e Domingos; 
f) Hidroginástica – Aulas a todas as 2.ª feiras, 3.ª feiras, 5.ª feiras, 6.ª feiras e sábados; 
g) Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e sábados; 
h) Utilização Livre – Para usufruir todas as 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras, Sábados e Domingos. 

 
1.2.- Actividades Extraordinárias 
Como pode ser verificado, através da observação do quadro (anexo 1), foram várias as 
actividades extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente 
relatório.  
 
No entanto, destacam-se, por questões de necessidades organizativas mais exigentes, 
as seguintes: 
 

a) “Feira à Moda Antiga”, dinamizado do dia 18 ao dia 21 de Julho de 2019, no espaço 
exterior do Complexo Desportivo de Alcabideche. 

 
b) IV Festival de Folclore de Cascais, realizado no dia 08 de Setembro de 2019. 

 
c) Realização dos Jogos a contar para a “Taça de Cascais 2019 – XVII Torneio de Futsal Sénior 

Masculino”. No dia 06 de Setembro de 2019, o GD Estoril Praia Vs GDS Cascais e, três dias 
depois (09 de Setembro), o GD Estoril Praia Vs GRF Murches. 
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2.- Qualificação dos Espaços 
a) Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários e duches), do Pavilhão e Piscina; 
b) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, portas, 

luzes, tomadas, dispensadores de toalhetes para as mão e papel higiénico, torneiras); 
c) Reparação e pintura de vários corrimãos no interior e exterior do Complexo Desportivo de 

Alcabideche; 
d) Substituição/reparação de componentes relativos ao sistema de detecção de incêndio. 
e) Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Piscina: 
. Reparação e pintura da arrecadação do material didáctico de apoio às várias 

tipologias de aulas leccionadas na piscina; 
. Reparação e pintura dos balneários e vestiários de apoio à piscina; 
. Reparação e pintura de parte da tubagem de apoio aos balneários; 
. Substituição dos equipamentos de apoio, nos locais reservados a pessoas com 

deficiência; 
. Reparação e/ou substituição de equipamentos necessários ao normal 

funcionamento da piscina (Zona Técnica); 

 
- Pavilhão: 

. Reparação e pintura, do espaço destinado a dar apoio à dinamização de 
tratamentos de Fisioterapia (“Sala de Fisioterapia”); 

. Reparação e pintura, de espaço de apoio multiusos (“Sala #27”); 

. Reparação e pintura da arrecadação do material didáctico de apoio às várias 
tipologias de aulas leccionadas no “Ginásio #1” (Ginásio de apoio às aulas de grupo e 
desportos de combate); 

. Substituição de todas as ferragens que dão sustentação estrutura aos bancos de 
todos os balneários de apoio às actividades desportivas realizadas no Pavilhão. 
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3.- Balanço de Inscrições e/ou Reinscrições durante o terceiro trimestre de 2019 
No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 
inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório 
(trimestre de Julho, Agosto e Setembro de 2019), somando um total de 723 
inscrições/reinscrições, até à data de execução do presente relatório. 
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Anexo 1 – Mapa de Actividades Extraordinárias 
 Nave Nave Nave 

Dia Julho Agosto Setembro 

1 Formação de Esgrima   

(Escola Ibn Mucana) 

2 Formação de Esgrima   

(Escola Ibn Mucana) 

3 Formação de Esgrima   

(Escola Ibn Mucana) 

4 Formação de Esgrima   

(Escola Ibn Mucana) 

5    

6 Cerimónia Karaté  GDEP x GDS Cascais 

(Mudança de Graduação) Taça de Cascais 

7 Férias Desportivas Karaté   

8 Férias Desportivas Karaté  Festival Folclore 

 

Little Kickers Portugal 

9 Férias Desportivas Karaté  GDEP x Murches 

Taça de Cascais 

10 Férias Desportivas Karaté   

11 Férias Desportivas Karaté   

12    

13    

14   Federação Nacional de Karaté 

(Formação) 
 

GDEP Juniores x ACAD Desportos 

15   GDEP Seniores x Vila Verde 

(Jogo de Apresentação) 

16    

17    

18    

19    

20    

21   GDEP Juvenis x Joma 

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28   GDEP Juvenis x Novos Talentos 

29    

30    

31    
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PARQUE INFORMÁTICO 

1. Reparação de multifunções Brother da Escola de Música Michel Giacometti. 

2. Suporte informático nas escolas básicas e jardins-de-infância da freguesia de Alcabideche. 

3. Reciclagem de toners e tinteiros. 

4. Helpdesk na sede da Junta, C.D.A. e Escola de música Michel Giacometti. 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

1. Realização de cartazes para a Educação, Ação Social, Complexo Desportivo e Escola de 

Música Michel Giacometti. 

2. Correcção e Impressão de flyers para nova época desportiva do Complexo Desportivo de 
Alcabideche (400x de cada). 

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

INTERNET E WEB DESIGN 

A. Atualização de novo conteúdo na Educação para o novo ano letivo. 

B. Criação de uma nova área na página designada como “Notícias” no menu principal “E-

Balcão”. 

C. Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e partilhados 

pelo Facebook e Instagram. 

D. Criação de artigos na página: 

• LEGISLATIVAS - EDITAL Nº3 

• CRESCER A TEMPO INTEIRO 

• REUNIÃO DE DELEGADOS 

• LEGISLATIVAS - EDITAL Nº4 

• BOLSAS DE MÉRITO 
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• INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E. Atualização do certificado de segurança para a página de internet. 
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 
Período contabilizado: 24 de Junho a 19 de setembro de 2019 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

Junta de Freguesia de Alcabideche 

Destaca-se que continuamos a crescer nas redes sociais com este último trimestre com 4971 

Gosto” contabilizados. 

Conta do Instagram com 513 seguidores. Nestes trimestres apresentamos uma comparação de 

resultados entre o 2º trimestre de 2019 e o 3º trimestre de 2019 com referência ao nº total de 

gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 99 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 60 NOVOS SEGUIDORES 
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Complexo Desportivo de Alcabideche 

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1159 “Gosto” 

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

trimestre de 2019 e o 3º trimestre de 2019 com referência ao nº total de gostos adquiridos neste 

período: 14 NOVOS “GOSTO” 

ECONOMATO 

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

• O parque informático das impressoras atual é: 

I. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 
II. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 
III. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 
IV. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 
V. Brother MC210 [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no gabinete da Ação Social); 
VI. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – Escola de Música Michel Giacometti; 
VII. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Recepção, nave principal); 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 

• Cemitério 
• Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche -2 º Trimestre 2019 

 

Meses Julho     Agosto Setembro Total 
Inumações 9 11 5 25 
Exumações 3 9 5 17 

Venda Ossário 1 2 3 6 
Venda Gavetões 0 3 3 6 

Venda Columbário 0 0 1 1 
Aluguer Ossário 11 10 0 21 
Aluguer Gavetão 1 0 0 1 

 Colocação de Lousa 6 4 0 10 
Colocação Bordadura 3 1 0 4 

Transladações 7 4 2 13 
Arranjos Sepulturas 2 0 0 2 

Averbamentos 0 0 1 1 
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• Procedeu-se à limpeza do cemitério e Corte de Cebes 
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• Procedeu-se a melhoramentos nas Pinturas de muros, ossários e Gavetões. 
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Procedeu-se à colocação de Areia nos Covais 
 

 
 

• Aplicação de monda térmica e desratização pela Empresa Municipal Cascais Ambiente. 
 
Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

• Construção de Ossários  
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• Compra de Material de Desgaste para o Cemitério Baldes e Vassouras 
 

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

 


	Síntese das Atividades Desenvolvidas:
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	Tradicionalmente, o 3º trimestre do ano é sempre marcado pelas actividades associadas, por um lado, ao encerramento no ano lectivo anterior, no mês de junho e por outro, ao início do novo ano em setembro.
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	Entre as visitas, também destacamos o  “Mega Festival Insufláveis”, um dia bem divertido onde as crianças brincaram, pularam e experimentaram diferentes insufláveis e brincadeiras associadas.
	Visitámos também o “Parque dos Monges”, onde praticaram atividades radicais, e ainda o Quartel dos Bombeiros de Alcabideche, onde as crianças adoraram entrar na ambulância e no carro dos bombeiros, assim como ouvir a sirene.
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	Nº de crianças - 1º ciclo – Verão 2019
	As interrupções letivas de julho e setembro de 2019 tiveram como novidade a utilização da rede de autocarros públicos, permitindo, por exemplo, a deslocação do grupo a diferentes praias do concelho de Cascais em prol da atividade planeada.
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	2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo Inteiro e preparatórias das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família
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