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A capacidade de realização no 1º trimestre de 2022, aqui organizado, com referência às diversas 

áreas de resposta da Junta de Freguesia de Alcabideche 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 infraestruturas e estabelecimentos de ensino do 1º Ciclo e Jardins de Infância 

da Freguesia, estabelecem em si um princípio de rigor e resposta célere. 

O espaço comum continua a ser uma preocupação constante, intervir na sua requalificação é 

sinónimo a breve prazo de melhor qualidade de vida. Temos também de registar o forte 

empenho deste executivo e da sua estrutura, no apoio a projetos de índole social que foram 

implementados na freguesia. A continuidade numa política agregadora e inclusiva, tem 

constituído um fator determinante da nossa ação junto da comunidade. 

O apoio sempre presente ao Associativismo numa freguesia que detém várias coletividades cuja 

dinâmica é um exemplo em áreas da cultura e desporto, constitui para a Junta de Freguesia de 

Alcabideche um valor inquestionável do seu património cultural.  



 

5 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 
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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 dos Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico; 

 Pedidos de atestados (1061);  

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 – 2745; 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (292) / Apoio Psicológico (421); 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

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

(9). 

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 – 185; 

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 (460); 

 Correspondência expedida (33); 

 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; 
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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. 

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 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 dos contactos exteriores, organização da agenda, marcação de 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. 
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SOS Ucrânia 

Em cooperação e coordenação com outros Municípios da Área Metropolitana de Lisboa, as Juntas 

de Freguesia do Concelho de Cascais bem como as Associações e Organizações da Sociedade 

Civil, criaram um grande movimento de apoio ao povo ucraniano, com o lema “Todos por Todos, 

pela Ucrânia mais do que nunca”. 

Este movimento teve como objetivo criar postos de recolha de bens doados por cidadãos, onde 

no caso da nossa freguesia, os dois pontos de entrega são a sede da junta e o complexo 

desportivo. Todos os bens doados são recolhidos diariamente, nos dois postos de recolha da 

junta e entregues no armazém central da CMC, o C3. A este movimento, juntaram-se também 

coletividades, escolas, empresas particulares, todos da freguesia de Alcabideche, que começaram 

a fazer armazenamento dos bens essenciais e a junta encarrega-se de os recolher e fazer chegar 

ao C3. Assim, desde os mais jovens, aos menos jovens, criou-se um incentivo de voluntariado, 

desenvolvendo o altruísmo e a solidariedade, adquirindo-se uma maior consciência social, 

percebendo o quão importante é o papel ativo na sociedade.  

 O executivo e funcionários da junta, juntaram-se num gesto simbólico público de solidariedade, 

para com o povo ucraniano, em defesa da liberdade, união e esperança, com o hastear da 

bandeira da Ucrânia, no mastro de entrada da nossa sede. 

Até ao momento já chegaram a Cascais cerca de 1700 ucranianos. 
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RECURSOS HUMANOS 
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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 posto móvel e entrega de refeições; 

 Realização de testes anti-génio ao covid-19, quinzenalmente, a todos os funcionários. 

 Durante este trimestre decorreu o procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, para provimento de 4(quatro) postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal, sendo 1(um) na carreira e categoria de Técnico Superior, 

2(dois) na carreira e categoria de Assistentes Técnicos e 1(um) na carreira e categoria de 

Assistente Operacional.  
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ESPAÇO PÚBLICO 
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Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada 

portuguesa e pavet), rebaixamento de piso junto das passadeiras nas diversas ruas da Freguesia 

bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Rua Garcia de Resende - Alvide 

Praceta Espargueira - Manique 

Rua das Tomadas - Janes 

Rua João Pires Correia - Alcabideche 

Rua. Arqt. Quirino da Fonseca - BCV 

Travessa Dr. João António Gonçalves do Amaral 

- Alcabideche 

Calçada do Sacadura – Amoreira #8 

Rua Carlos Anjos – Amoreira #1 

Rua Cesaltina Fialho Gouveia – Alcabideche #2 

Largo 5 Outubro – Alcabideche  #3 

Rua Manuel Ambrósio dos Santos – Amoreira #5 

Rua de Alvide – Alvide #6 

Rua Vergílio Ferreira – Cabreiro #4  

Rua António Gedeão – Amoreira # 7 
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18 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 

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 Luís de Camões 

Localidade Murches 

Morada Rua do Bocage 

Localidade Carrascal de Alvide 

Morada Rua Marquesa da Alorna 

Localidade Carrascal de Alvide 

Morada Rua Mário Viegas 

Localidade Alvide 

Morada Rua Alfredo Marceneiro 

Localidade Pau Gordo 

Morada Praceta da Castelhana 

Localidade Pai do Vento 

Morada Rua Vale Verde 

Localidade Pau Gordo 

Morada Rua dos Selões 

Localidade Alcoitão 
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Morada  Rua do Outeiro 

Localidade Pai do Vento 

Morada Avenida de Sintra 

Localidade Pai do Vento 

Morada Estrada de Manique 

Localidade Alcoitão 

Morada Av. Dr. Morais Sarmento 

Localidade Pai do Vento 

Morada Estrada da Ribeira 

Localidade Pai do Vento 

Morada Av. Padre Jerónimo Usera 

Localidade Abuxarda 

Morada Rua Martim Moniz 

Localidade Murches 

Morada Rua Grão Vasco 

Localidade Murches 

Morada Praceta e Escadinhas da Escola Nova 

Localidade  Bicesse 

Morada Rua dos Eucaliptos 
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Localidade  Abuxarda 

Morada Rua do Lugar das Bóias 

Localidade  Zambujeiro 

Morada Travessa da Ginjeira 

Localidade  Alcoitão 

Morada Rua das Fisgas  

Localidade  Alcoitão 

Morada Rua da Palma 

Localidade  Alcabideche 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 
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Sinalização Horizontal Bicesse 

Colocação de sinal de estacionamento proibido e placa 
de informação adicional  

Av. Ana Rita Abreu 
Pereira 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Alcabide
che 

Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Marquês Ângeja  

Colocação de espelho 
de trânsito 

Pai do 
Vento 

Colocação de espelho parabólico de trânsito x2 Estrada da Ribeira 

Sinalização Vertical Manique Colocação de Sinal de Stop Rua da Tília #5 

Sinalização Vertical Alvide Colocação de Sinal de Passadeira x2 
Travessa do Girassol 

#1 

Sinalização Vertical 
Alcabide

che 
Colocação de Sinal Informação de Passadeira 

Rua Cesaltina Fialho 
Gouveia 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de Sinal estacionamento mobilidade reduzida Rua Lucília do Carmo 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Alcoitão Colocação de espelho parabólico de trânsito x2 
Rua das Vinhas dos 

Casais #2 

Sinalização Vertical 
Penha 
Longa 

Colocação de sinal de estrada com prioridade x2 
Av. Pedro Álvares 

Cabral #3 

Sinalização Vertical BCV Colocação de Sinal sentido proibido Rua da Áustria 

Sinalização Vertical Alvide Colocação de Sinal perigo – passagem peões Rua de São Bernardo 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Atrozela Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua do Caruncho #6 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação de Sinal de Localidade Av. Alfredo César 
Torres #8 

Sinalização Vertical Alcoitão Colocação sinal sentido obrigatório  Av. da República 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Atrozela Colocação de espelho parabólico de trânsito  Rua Armindo Costa 

Sinalização Vertical Atrozela Colocação vários sinais trânsito  Estrada Atrozela #4 

Sinalização Horizontal Atrozela Pintura de “Raias” na via Rua Padre Mota #7 

Sinalização Vertical Atrozela Colocação sinal de obrigatoriedade Rua Padre Mota 

Sinalização Horizontal Atrozela Pintura de Barra STOP na via Rua Padre Mota #7 
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MOBILIÁRIO URBANO 
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Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 

requalificação de fontanários na Freguesia. 

De realçar a colocação de apontamentos luminosos natalícios nos Centros Urbanos Comerciais da 

Freguesia na promoção do comércio tradicional com o lema “Compras no Natal é no comércio 

Local”. 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Rua Carlos Anjos – Amoreira #3 

Estrada da Atrozela – Atrozela #4 

Largo Infante D. Henrique - Murches 

Rua 1.º de Julho - Alcoitão 

Rua Geraldo sem Pavor – Alvide #6 

Travessa das Flores – Alvide #8 

Rua Carrascal – Manique #7 

Rua dos Bombeiros Voluntários - Alcabideche 

Travessa da Sociedade – Alvide #5 

Rua Maria Matos - Alvide 

Rua Conde Barão – Alcoitão #1 

Praceta do Antigo Mercado – Alcabideche #2 
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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 
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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 pequenas podas do arvoredo. 

Área: 7726,21 m2 
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C 11 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 1456,39 m2  

Execução de mondas e podas da vegetação arbustiva e herbácea. 
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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. 
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
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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 mondas. 
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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. 

Preparação do canteiro para planteio. 

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.  
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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. 
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Reparação e colocação de taludes em madeiras delimitação do espaço verde. 
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EDUCAÇÃO 
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As atividades desenvolvidas pela área da Educação no trimestre em análise, decorreram nas 

vertentes que lhe são atribuídas, nomeadamente: 

 Coordenação pedagógica e gestão das equipas nas várias escolas 

 Assistência à logística – consumíveis e reparações - dos estabelecimentos do ensino 

básico da Freguesia 

 Desenvolvimento das Atividades de Animação e Apoio à Família – AAAF Pré-escolar 

 Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento curricular – AECs – 1º Ciclo 

 Dinamização das Ludobibliotecas 

 Desenvolvimento da Componente de Apoio à Família – CAF 

 Dinamização dos programas de Interrupção letiva  

 Desenvolvimento trabalho regular de articulação com todos os parceiros e entidades 

envolvidas 

 Acompanhamento do Executivo nas reuniões e iniciativas das Direções de 

Agrupamento, Associações de Pais, Departamentos da Educação da CMC e participação 

nas reuniões de Conselho Geral dos Agrupamentos de Alvide e Alcabideche 

Manteve-se a habitual assistência à logística, fornecimento de consumíveis e pequenas 

reparações, dos estabelecimentos do ensino básico da freguesia, bem como apoio na assistência 

no domínio da informática. 

Continuámos também a assegurar a assistência, no âmbito das pequenas reparações, às escolas 

secundárias de Alvide, Ibn-Mucana e Polo Ibn-Mucana. 

Pela importância que se lhe reconhece no âmbito da valorização e monitorização da qualidade de 

trabalho das equipas da educação no município, damos especial relevância ao projeto 

“Academias Gulbenkian do Conhecimento: Brincar em Cascais, Cidade Educadora”, promovido 

pelo Departamento de Educação da CMC e em que está envolvida a nossa Ludobiblioteca da EB/JI 

de Manique. Este vem decorrendo já há algum tempo, envolvendo toda a comunidade escolar.  
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As crianças envolvidas, fizeram recentemente um balanço bastante positivo das sessões já 

realizadas, referindo que os desafios apresentados na caderneta lúdica têm permitido 

desenvolver competências consideradas necessárias para trabalharem em grupo, fazerem ouvir 

as suas ideias e respeitarem as ideias dos outros, bem como chegarem a consensos, serem 

criativos, encontrarem formas de resolverem os problemas/conflitos e colocarem à prova a sua 

capacidade de se adaptarem e de aumentarem a sua autoconfiança. 

 

No âmbito deste projeto, a pedido da Câmara Municipal de Cascais, foram abertas as portas a 

uma comitiva israelita composta por autarcas, responsáveis locais pela educação e respetivos 

técnicos. Durante a visita, que se realizou no dia 28 de março, a comitiva teve a oportunidade de: 

 Observar a dinamização de uma atividade proposta na caderneta lúdica com a turma 

de 4.º ano; 

 Conhecer o projeto que está a ser;  

 Visualizar um filme realizado pela escola, onde as crianças envolvidas no projeto dão o 

seu testemunho sobre a importância do brincar, assim como o feedback do 

projeto/sessões já vivenciadas; 
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Houve ainda tempo para discussão/reflexão, onde foram colocadas diversas questões sobre este 

projeto específico e sobre o trabalho desenvolvido nas Ludobibliotecas do concelho. 

 

População escolar envolvida nas várias áreas da Educação 

Passamos a indicar os números referentes à população escolar envolvida nas nossas atividades 

neste ano letivo, por cada um dos Agrupamentos de escolas.  

Ano letivo 2021-2022 

 

Nº de crianças a frequentar  

A Interrupção letiva da Páscoa 1º Ciclo, a decorrer de 11 a 18 de abril conta com um número de 

inscrições de 155 crianças, aproximadamente, distribuídas pelas Escolas Básicas de, Manique, 

Alto da Peça, Malangatana, F. Teixeira Lopes e, Almada Negreiros. 
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No Pré-escolar, a frequência não carece de inscrição, sendo o número médio de presenças 

previstas, no universo de todos os Jardins de Infância, de aproximadamente 195, das 239 que 

frequentam habitualmente. 

ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ATIVIDADE DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA – 

AAAF 

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, aos projetos realizados juntaram-se também 

momentos de muita brincadeira, muito desporto, muita dança e muita alegria compartilhada 

entre todas as equipas da AAAF e as crianças. 

Assim, as Atividades de Animação e Apoio à Família desenvolveram durante este trimestre vários 

projetos, que, como sempre, têm por base uma dinâmica lúdica, privilegiando sempre a livre 

escolha e a brincadeira espontânea. 

Privilegiámos as explorações e utilização dos espaços exteriores, nos quais as crianças podem 

brincar livremente, explorar a natureza e diversos materiais que as equipas colocam disponíveis. 

Neste primeiro trimestre as condições climatéricas continuaram a proporcionar as atividades no 

exterior de forma que os grupos usufruíssem de todo o potencial disponível. 

Alguns exemplos de atividades desenvolvidas: 
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“O Carnaval” foi festejado com muita alegria e diversão!  

E claro que houve o desfile tradicional de mascarados!! 
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A leitura de histórias, para trabalhar diferentes competências e temas, é uma prática bastante 

utilizada pelas equipas. Através das histórias, trabalhamos o bem e o mal, a desconstrução de 

papeis e aprendemos a identificar, verbalizar e acolher emoções. Além de trabalhar estes temas, 

as crianças fazem encenações, teatros de rua, teatros musicais, “fantocheiros” e teatro de 

sombras, através dos quais desenvolvem ainda outras competências. 

“Projeto Maria-Rapaz, Manel-Rapariga, Preto no Branco, Girafa ou Formiga” “Painel da 

Biodiversidade da Minha Terra, Projeto Eco-Escolas” 
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Em síntese, a nossa atuação com este grupo específico, reforça, principalmente, o bem-estar, a 

segurança, a socialização infantil e a parte afetiva para cada e todas a crianças. Mais que 

qualquer atividade orientada, é fundamental promover uma satisfação total das crianças e das 

suas famílias, mantendo uma boa articulação com as famílias, com as educadoras e com os 

projetos das ludobibliotecas, nas escolas em que estas existem. 

ENSINO BÁSICO – ATIVIDADE DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR- AECS E 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA – CAFS 

Prosseguindo o objetivo principal de incentivar o desenvolvimento da criança pela “oportunidade 

para a construção de espaços promotores do seu desenvolvimento pessoal, social, emocional e 

cognitivo”, a atividade das AECs, adaptando-se a cada contexto particular, diferenciado e 

específico de cada escola, procurou reorganizar-se no sentido de gerar dinâmicas de jogo, 

brincadeira e de ateliês temáticos, e em simultâneo garantir articulação com o Plano Anual de 

atividades de cada estabelecimento. 
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Ludobibliotecas 

Os cinco espaços de Ludobiblioteca, EB Alto da Peça, EB Malangatana, EB Fernando Teixeira 

Lopes, EB Almada Negreiros e EB de Alvide, continuaram a oferecer uma programação definida e 

calendarizada em articulação com a comunidade escolar. 

Das atividades desenvolvidas pela Ludobiblioteca da EB Almada Negreiros salientamos a 

comemoração do Dia do Pai e a Visita do escritor Marco Taylor. 

 Para decorar o espaço de apresentação do escritor foram elaborados elementos decorativos para 

o espaço. Com este objetivo foram realizados o desenho e a pintura em formato grande dos 

livros mais trabalhados em sala de aula com as professoras titulares, bem como a construção de 

um jogo de cubos giratórios, da personagem principal de um dos livros, nas fases diferentes da 

história. 
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Projeto Eco-Escolas para o dia Mundial do Livro “o amarelo é a cor das histórias” 

Este projeto foi construído em 3D um livro com os elementos da história “os três porquinhos”. A 

história para representar neste projeto foi escolhida pelos alunos por ato de votação. 

 

Na Ludobiblioteca de Manique deu-se continuidade ao projeto no âmbito dos direitos da criança. 

O último direito apresentado, “Toda a criança tem o direito de ser protegida de todas as formas 

de violência e perigo”, resultou numa exposição do trabalho realizado pela turma de 1.º ano. Os 

alunos vestiram-se de acordo com as personagens da história “O Lápis Mágico de Malala” e 

recriaram as situações referidas no livro através de fotografias, o que resultou numa 

fotomontagem entre as ilustrações do próprio livro e as fotografias tiradas. Excelente exemplo 

concreto do elevado nível de participação das crianças. 

Esta história verídica, cativou todos, mostrando o quanto é importante todas as crianças do 

mundo verem o direito à educação ser respeitado. Malala, ficou conhecida por todos como um 

exemplo de uma pacifista que usa as palavras como “arma” na sua luta por um mundo melhor e 

que essa forma de lutar está ao alcance de cada um de nós: “Uma criança, um professor, um livro 

e uma caneta podem mudar o mundo!”. 
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Este projeto terminou com a construção do “Moinho da União”, símbolo da freguesia de 

Alcabideche, para colocar junto aos portões no exterior da escola, como forma de celebrar o “Dia 

Escolar da Não Violência e da Paz” (30 de janeiro). À volta do moinho, construído com pneus, 

estão desenhos de crianças a identificar os direitos trabalhados, enquanto que nas suas pás 

estão os logotipos das entidades que ajudam a escola a ser um lugar seguro e feliz para todos! 

 

Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Ludobiblioteca de Manique preparou uma 

programação especial para o intervalo da hora do almoço. 
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Preocupados com o impacto das notícias sobre esta situação, foi abordado o tema da guerra na 

Ucrânia. 

A escola entrou na onda de solidariedade que se gerou em consequência da guerra, procurando 

participar na angariação de bens de primeira necessidade para serem enviados para a Ucrânia. As 

famílias responderam com grande generosidade a este apelo e o dia 14 de março foi marcado 

pela entrega dos bens doados pelas famílias à Junta de Freguesia de Alcabideche, no âmbito da 

campanha de apoio “Todos por todos, juntos pela Ucrânia mais do que nunca”, promovida pela 

Câmara Municipal de Cascais.  

No momento da entrega, e na presença de membros da Direção do Agrupamento de Escolas da 

Alapraia, da Associação de Pais (APEE) e do executivo da JFA, todos os elementos da escola 

(alunos, pessoal docente e não-docente), reuniram-se no recreio, vestidos de azul e amarelo 

(cores da bandeira da Ucrânia), tentando recriar um dos símbolos da Paz. 

Duas alunas tiveram ainda a oportunidade de visitar o centro logístico C3, onde todos os bens 

angariados são selecionados e embalados com a devida identificação, e conhecer o centro de 

acolhimento temporário para os refugiados vindos da Ucrânia. 
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Também na Ludobiblioteca da EB de Alvide foram desenvolvidas várias atividades, umas que 

abrangeram articulações com os professores titulares de turma, outras que foram propostas pela 

equipa.  

Destacamos o desenvolvimento do projeto que consiste na criação de fantoches baseados numa 

história já editada. Assim, um grupo criou os fantoches da história para posteriormente 

apresentar uma peça de teatro. 

 

Ao longo deste ano letivo, tem vindo a ser prioridade da ludobiblioteca de Alvide dinamizar e 

humanizar o espaço de recreio da escola, assim sendo, foi criado em conjunto com os alunos, o 

jardim das celebridades, jardim esse que consiste na criação de personagens com materiais 

recicláveis e de desperdício. 
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No âmbito da humanização da escola, também está a ser desenvolvido o “Túnel das histórias”. 

Este túnel tem como objetivo realçar a importância da leitura e escrita e fomentar o gosto pela 

língua portuguesa.  

As atividades nas Ludobiblioteca da EB Alto da Peça, Malangatana e em modo de Ludobiblioteca, 

nas EB’s Maria Margarida Rodrigues e Bruno Nascimento centraram-se sobretudo no projeto 

geral do Agrupamento, “viajar com arte”, com um subtema “a arte subterrânea”, a dominar neste 

trimestre, também ao nível das articulações estabelecidas com cada projeto de turma. 
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ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EDUCAÇÃO – 

ASSISTÊNCIA AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA FREGUESIA 

No respeitante às competências de manutenção, conservação e fornecimentos de consumíveis às 

escolas Básicas delegadas na JFA, também neste trimestre foi nosso propósito dar resposta no 

imediato a todas as solicitações que nos chegaram. 

Continuámos em permanência o trabalho de avaliação de todas as necessidades de melhoria, 

gerindo de forma objetiva, estabelecendo as prioridades, dia a dia segundo o nível de urgência 

apresentado. 

 Mantemos a postura de articulação próxima com a CMC em todas as situações que ultrapassam 

o nosso âmbito de atuação, tendo em vista a satisfação das necessidades das escolas. 

Sob a responsabilidade da Junta de Freguesia está também a assistência informática ao 

funcionamento do equipamento das escolas básicas, conforme protocolo de delegação de 

competências estabelecido. 

Igualmente o protocolo de delegação de competências no âmbito das pequenas reparações nas 

escolas secundárias da freguesia, Secundária de Alvide e Secundária Ibn-Mucana tem 

movimentado regularmente os meios ao dispor. 

Foram revistas canalizações, limpas caleiras e telhados, resolvidos entupimentos, reparadas 

calçadas, reparadas e substituídas fechaduras, reparados circuitos elétrico e melhoradas 

iluminações, bem como feitas outras pequenas reparações pedidas para garantia do 

funcionamento em condições adequadas. 

A manutenção dos espaços exteriores, nomeadamente a melhoria dos espaços verdes foi uma 

das áreas que merece o nosso destaque, tendo sido cumprido um plano de plantações novas em 

todas as escolas da freguesia. 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 
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Com o presente relatório pretende-se dar conhecimento da atividade desenvolvida, durante o 1º 

trimestre de 2022 (01 Jan a 31 Mar), pelo que de seguida se passa à apresentação de dados 

relativos ao trabalho deste Gabinete.  

 

Reportando-nos concretamente à síntese estatística (reservando mais uma vez o caráter sigiloso 

da informação), os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) 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.  

Não deverão ser feitas comparações diretas entre os valores ora apresentados e os que foram 

transmitidos em relatórios anteriores. Tendo em conta que, apesar de se verificar uma 

continuidade nos vários processos de acompanhamento, os tipos de intervenção, a 

fundamentação dos pedidos agora efetuados, são muito diferentes dos anteriores.  

Ao longo do período supracitado, foram atendidas em consultas de avaliação e intervenção 

individual um total de 421 fregueses, com idades variáveis, como se poderá comprovar através 

do gráfico relativo às idades dos utentes. 
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As origens dos pedidos foram diversificadas, tal como se poderá verificar através do gráfico 

seguinte. A maioria das sinalizações foi efetuada pela EB1/JI de Manique, e logo em seguida Pela 

EB1/JI Teixeira Lopes e em seguida os fregueses cujos agendamentos foram feitos por iniciativa 

própria na Junta. 
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No período em referência foram contabilizadas 2301 intervenções consoante a tipologia. Mais 

uma vez, dependendo da situação, variou o número de intervenções em cada caso, tendo-se 

verificado um aumento significativo. 

 

Podemos constatar que foram os aconselhamentos psicológicos (198) as intervenções mais 

frequentes, seguidas de reuniões com pais (193), reuniões com professores com diferentes 

funções (professores titulares de turma, educadoras, professores da educação especial, 

professores de apoio educativo) no total de 116. Efetuaram-se 99 avaliações psicológicas, 104 

fregueses foram sujeitos a apoio psicológico, e realizaram-se aos utentes 5 observações 

psicológicas. 

Foram 1586, 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 (terapeutas, médicos, psicólogos, enfermeiros, 

assistentes sociais, e as várias valências da Junta), bem como contatos efetuados por e-mails. 

Foram notórios o aumento e a complexidade de medidas necessárias, que requerem tempo para 

as executar. 
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Nas consultas de avaliação psicológica, procedeu-se a entrevistas anamnésicas e à aplicação de 

aplicação de instrumentos métricos. Verificou-se que, foram os testes de aptidão, os mais 

aplicados seguidos dos projetivos. Com o uso destas provas foi possível investigar a dinâmica da 

personalidade do paciente, utilizando-se de técnicas temáticas para cada fase da vida. Estas 

provas são utilizadas com o objetivo de compreender o mundo vivencial da criança, sua estrutura 

afetiva e a maneira que enfrenta seus problemas.  

Logo a seguir destacam-se os testes cognitivos, que ajudam a analisar as capacidades cognitivas 

de um indivíduo para entender se há algum deficit, onde estão esses deficits e se eles podem ser 

sinais de algo mais grave que esteja acontecendo com a criança/jovem/adulto. 
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Das avaliações referidas no gráfico anterior, resultaram a elaboração de 345 informações 

psicológicas, e elaborados 68 relatórios psicológicos. Foram solicitados 28 pedidos de consultas 

e realizadas 9 informações escritas. A elaboração destes elementos escritos , em alguns casos, 

exigem muitas horas para a produção.  

 

Depois de analisadas as situações e sempre que se justificou, passou-se à fase de 

encaminhamentos num total de 149 para outras consultas tendo como base suspeitas de 

algumas dificuldades muito especificas. 

Estas diligências foram representadas no gráfico infra. 
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Realçam-se os encaminhamentos os Rastreios/consultas em terapia da fala com 38 situações 

(alguns beneficiaram de rastreios da fala, resultantes da parceria estabelecida entre a Junta de 

Freguesia e a AISA relativamente aos rastreios gratuitos). 
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Merecem também destaque os encaminhamentos para os médicos de família, que irão em grande 

parte das situações, realizarem os encaminhamentos para as outras valências. Estes 

encaminhamentos permitirão no futuro, que os discentes possam beneficiar de medidas de 

acordo com as problemáticas identificadas de acordo com o Decreto –Lei nº 54.   

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 149 famílias. 
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AÇÃO SOCIAL 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório consiste na apresentação e avaliação do serviço prestado pela ação social 

aos utentes da freguesia de Alcabideche no período de janeiro a março de 2022. 

Neste período foram realizados 292 atendimentos, dos quais uns presenciais e outros 

telefonicamente, e 10 visitas domiciliárias. 

1 - 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. 

1.1. - 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 os seguintes subsídios: 

 Pagamentos para aquisição de óculos; 
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 Pagamento de rendas; 

 Pagamento de mensalidades de CAF; 

 Pagamento de faturas de luz; 

 Pagamento de receitas médicas;  

 Pagamento de faturas de água. 

 Pagamento de mensalidades de aulas de música. 

Perante a situação que se está a viver, a ação social da junta, tem prestado todo o apoio 

necessário em prol das famílias, da freguesia de Alcabideche. 

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 e participando nas atividades e parcerias onde este 

estão envolvidos. Os centros dispõem de aulas de ginástica, ensaio do grupo coral, artes 

decorativas e outras atividades, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Os centros 

de Convívio de Alvide e Alcoitão, reabriram em março. Realizaram-se algumas atividades, em 

parceria com a Academia da Saúde, sobre o tema “Salva Vidas”, e o projeto Plantar relações, 

com as instituições da freguesia e a Câmara. A sessão do tema; Pasta Salva –Vidas, tem como 

objetivo, melhorar a saúde e a qualidade de vida, evitar a duplicação de medicamentos. A 

pasta Salva Vidas, contem os dados pessoais e de saúde, nomeadamente diagnósticos, 

terapêutica e posologias. A pasta otimiza a comunicação dos dados de saúde do utente com 

os cuidadores e equipas médicas. 
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Fotos : Sessão : Pasta Salva - Vidas 
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3 - PROJETOS DA JUNTA FREGUESIA DE ALCABIDECHE EM PARCERIA COM 

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS 

3.1 - Seniores em Movimento  

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

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

em auto estima e qualidade de vida. Privilegia as modalidades 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. 

3.3 - 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 40 famílias, mensalmente com um pacote de     fraldas. 

3.4. Bolsas Sociais  

Este é um projeto a nível concelhio do qual a Junta de Freguesia é parceira. Tem como 

objetivo apoiar agregados familiares que não tenham conseguido vaga numa IPSS e que não 

disponham de recursos financeiros suficientes para poder inscrever as suas crianças até aos 

36 meses em creches da rede privada da sua área de residência que tenham aderido a esta 

iniciativa. Os valores das Bolsas Sociais são diferenciados de acordo com o escalão do 

Abono de Família dos respetivos agregados, cabe à Técnica de Ação Social da Junta de 

Freguesia fazer a avaliação das candidaturas que são referentes à Freguesia de Alcabideche. 

A Junta Freguesia de Alcabideche durante 1 ano assegura o valor mensal da criança na 



 

74 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 

creche e a Câmara Municipal de Cascais também, de forma a garantir um maior número de 

vagas. 

4. ATIVIDADES COM ENTIDADES PARCEIRAS. 

4.1 –Projeto – Bairro Restaurativo de Alcoitão 

Este projeto tem como objetivo a criação do 1º bairro restaurativo em Portugal, como forma 

de superar, o desemprego, o absentismo escolar e a exclusão social. 

E por ser capaz de contribuir de modo dialogante e participativo, para a prevenção da 

criminalidade, para a diminuição da reincidência penal e assim para uma maior inclusão 

social. 

Este projeto tem como parceiros a Câmara de Cascais, Junta de freguesia de Alcabideche, 

Confiar, Torre Guia, Confiar, Associação de Moradores de Alcoitão, 

Escola profissional Vale do Rio, Forpro - Formação Profissional. 

Temos um outro projeto “GREEN MIND GREEN ADROANA”. 

No qual fazem parte, algumas entidades da freguesia, como Santa Casa da Misericórdia, 

como entidade promotora, as entidades parceiras EMAC, Cascais Envolvente, Junta de 

Freguesia de Alcabideche e Cultursol, SEA, Fundação Champagnhat, Cruz Vermelha 

Portuguesa - Klube+ e Associação de Moradores da Adroana. 

O objetivo do projeto GREEN MIND, GREEN ADROANA é desenvolver ações de requalificação 

física do espaço público e educação ambiental com vista à introdução de uma nova 

identidade no território e potenciar uma maior abertura do bairro ao exterior, valorizando 

as origens étnicas e sociais dos habitantes. 

4.2 – Rede Social -  Plano estratégico de desenvolvimento social. 

Quanto aos objetivos do desenvolvimento social, alguns dos temas estão a ser tratados, 

como; 

O envelhecimento, dependência e incapacidades; a cobertura territorial e a requalificação de 

respostas, através do alargamento a respostas de atendimento a imigrantes; outro sobre o 

risco e o perigo nos jovens.  
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Algumas das medidas estratégicas, sobre estes temas, do envelhecimento pretende-se, a 

introdução de soluções tecnológicas com grupos específicos da população nomeadamente 

idosos, pessoas com incapacidade ou dependência. 

Outro será no desenvolvimento de um mecanismo de acolhimento de quem vem residir 

para o concelho. 

A outra será incrementação e articulação dos mecanismos de apoio parental e familiar na 1ª 

e 2ª infância com foco na prevenção. 

Encontramos em reuniões para determinar mais objetivos para 2022. 

5- Plataforma de qualificação de centros de Convívio  

Os centros de convívio Alvide e Alcoitão irão participar no Eixo estratégico – intergeracional. 

No qual o objetivo é desenvolver atividades no âmbito da intergeracionalidade, com o intuito de 

aproximar gerações e fortalecer relações familiares numa das ações “Plantar relações”, através da 

plantação de árvores e limpeza da orla costeira. 

Realizou-se no dia, 9 de fevereiro, na quinta do Pisão a plantação de árvores, participou utentes 

dos centros de Alvide e Alcoitão, e outras instituições da freguesia. 

Foi uma tarde de grande entusiasmo e partilha, com os jovens estagiários da escola de hotelaria 

do Estoril, e alunos da escola superior de saúde de Alcoitão. 
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“Plantar relações” 

6 – Grupo Técnico concelhio para as situações de insalubridade. 

Este grupo reúne – se mensalmente, nas instalações dos Bombeiros Voluntários de carcavelos, 

para a revisão dos casos em acompanhamento. 

São realizadas visitas domiciliárias, para conhecimento das situações sinalizadas, por algumas 

instituições, pela GNR, câmara, junta, saúde e outras.  

Os elementos que fazem parte deste grupo, são Câmara, juntas de freguesia, centros de saúde, 

proteção civil, segurança social, policia municipal, hospital, PSP, entre outros.  
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7 – Acolhimento de uma estagiária do Instituto Superior de Ciências Sociais 

e Politicas. 

A finalidade é proporcionar ao aluno uma experiência teórica e prática em instituições da 

comunidade. 

 Desenvolver as competências pessoais, interpessoais e profissionais na formação de 

profissionais. 

 Comunicar a todos os níveis institucionais, respeitando os princípios éticos e deontológicos da 

profissão. 
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS 

CARENCIADAS (POAPMC) E CARTÃO SOLIDÁRIO 
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Neste trimestre, a ação social, na vertente de apoio alimentar, continuou com a distribuição 

diária refeições confecionadas em parceria com a Associação Quatro Corações.  

O POAPMC manteve a sua atividade, e atingiu pela primeira vez, o maior número de agregados 

familiares que a somos autorizados pela Segurança Social, ultrapassando os 10% do número 

limite (500 pessoas). Este aumento, deveu-se ao facto de existirem famílias a desistirem e 

excluídas por ultrapassarem o número de faltas, dando lugar a novas famílias e diminuindo em 

90% a lista de espera. Neste momento encontram-se 10 famílias em lista, que corresponde a 33 

pessoas. 

No entanto, os cabazes que deveriam ter 25 produtos, muitos não chegam a 15. Desde setembro 

que temos assistido a uma quebra no envio de produtos, entre eles o leite, o arroz, pescada, 

atum, azeite e bolacha maria. Tudo por “impugnações judiciais interpostas pelas empresas 

concorrentes nos concursos públicos de compra de produtos, da demora na análise da emissão 

dos pareceres técnicos da ASAE e da exigência da União Europeia na tramitação procedimental 

associada relativa aos concursos de aquisição. Estes problemas persistem há 5 meses, tendo 

iniciado a distribuição de leite no mês de março. No entanto, a falta de produtos tem se revelado 

um grande congestionamento para as famílias beneficiárias do programa, que optam por desistir 

e encontrar uma resposta alimentar que suprima as suas necessidades.  

Também no 1º trimestre do ano 2022, deve realçar-se o facto de se ter dado continuidade as 

entregas dos Cartões Solidários respetivos à 2ª Edição do Programa Cartão Mais Solidário, que 

abrangeu todas as pessoas apoiadas pelo Banco Alimentar. Trata-se de um apoio pontual, 

resultando de 50€ para famílias até 3 pessoas e 75€ para 4 ou mais pessoas. Por sermos a 

Freguesia com mais Conferências Vicentinas e Instituições com Banco Alimentar, o total de 

famílias a receber cartão traduz-se em 465, que equivale a cerca de 1700 pessoas. Neste 

momento foram entregues 841cartões, correspondente a 98,71%. 
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Em relação ao Cartão Mais Solidário, da 1ª fase, existiu a possibilidade de abranger mais famílias 

e neste momento continuam abertas as inscrições para beneficiar do programa. Até ao momento 

foram distribuídos 2811 cartões, perfazendo um total de 70 425,00€. 
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INFORMÁTICA 
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PARQUE INFORMÁTICO 

 Balcão virtual – Utilizadores criados: 86 (+6 novos no primeiro trimestre de 2022) 

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/  

 Reciclagem de toners, tinteiros e acessórios informáticos obsoletos e/ou avariados. 

 Restruturação do parque informático no C.D.A. (Atendimento na receção da nave principal 

e na receção da Piscina passando assim haver dois postos físicos diferentes para 

atendimento ao público) 

 HELPDESK: 

a.  Sede da Junta 

b. Complexo Desportivo de Alcabideche 

c. Cemitério de Alcabideche 

d. Escolas Básicas e Jardins de Infância 

i. EB Malangatana 

 Reparação e/ou substituição de Videoprojector 

 Levantamento do parque informático da escola e enviado relatório 

para a divisão de informática da C.M.C. 

ii. EB Fernando José dos Santos 

 Reparação da Rede intranet 

 Instalação de novo acesso sem fios para a nova sala polivalente 

iii. EB/JI Fernando Teixeira Lopes 

 Reparação e/ou substituição de Videoprojectores em diferentes salas 

(3) 

iv. EB/JI Malveira da Serra 

 Substituição de computador da sala 4 

 Instalação de acesso sem fios no jardim de infância e escola básica (4) 

v. EB/JI Maria Margarida Rodrigues 

 Reparação da rede intranet 

  

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/
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vi. EB/JI Alto da Peça 

 Reparação de videoprojetores (2) 

vii. EB/JI Manique 

 Instalação de acesso sem fios (3) 

 Resolução de alguns problemas com a projeção dos videoprojectores 

com o quadro interativo 

 Correção de alinhamento em diferentes quadros interativos 

 Reparação de computador da sala 3 

ii. EB Bruno Nascimento 

 Reparação de videoprojector (1) 

DESIGN GRÁFICO E TELECOMUNICAÇÕES 

 Realização de cartazes para a Ação Social e serviços da Sede da Junta de Freguesia e 

Complexo Desportivo de Alcabideche. 

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

a. Amostras de conteúdo criado: 
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87 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 

INTERNET E WEB DESIGN 

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

pelo Facebook e Instagram. 

 Foram criados mais de 85 artigos entre 16 de dezembro de 2021 a 17 de 

abril de 2022 na rede de Facebook e Instagram. 

 Criação de artigos na página de internet: 

 EDITAL Nº1 / 2022 - REUNIÃO ORDINÁRIA DE 21 DE ABRIL DE 2022 

 VACINAÇÃO ANTIRÁBICA - CALENDÁRIO E LOCAIS 

 EDITAL Nº4 / 2022 

 EDITAL Nº41 / 2022 (CMC) - LOCAIS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 EDITAL Nº36 / 2022 (CMC) - DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA MESA 

 CONSULTA PÚBLICA - TAXAS E REGULAMENTO DO CEMITÉRIO DE ALCABIDECHE 

 ELEIÇÕES LEGISLATIVAS - 30 DE JANEIRO DE 2022 

 MAPA DEFINITIVO DAS ASSEMBLEIAS E SECÇÕES DE VOTO 

 EDITAL Nº7/2021 - REUNIÃO DE DELEGADOS 

 EDITAL Nº6 / 2021 - CONCESSÃO (COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE) 
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS) 

Período contabilizado: 16 de dezembro de 2021 a 17 de abril de 2022. 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 O crescimento nas redes sociais para o primeiro semestre de 2021 é de 7493 “Gosto” 

contabilizados no Facebook. 

 Conta do Instagram com 1289 seguidores. 

 Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados da rede social “Facebook” 

com referência ao nº total de gostos e seguidores adquiridos neste período: 

FACEBOOK: 1.053 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 113 NOVOS SEGUIDORES 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

 Alguns dados, de maior relevo, a destacar para o primeiro semestre de 2021, são os 1259 

“Gosto” contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 40 NOVOS “GOSTO” 
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ECONOMATO 

 Renovação do stock para as impressoras existentes no Parque informático. 

 O parque atual das impressoras é: 

1. Xerox AltaLink C8070 MFP (A3 e A4 / Multifuncional / Cor) – Sede da Junta Piso 1; 

2. Xerox VersaLink B405 MFP (A4 / Multifuncional / Preto) – Sede da Junta Piso 0; 

3. Xerox VersaLink C405 MFP (A4 / Multifuncional / Cor) – Backoffice do CDA; 

4. Mesa digitalizadora profissional EPSON DS-530 – Sede da Junta Piso 0; 

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

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

(Amoreira); 

7. Evolis Peble Badge 200 (Preto) / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave 

principal);  
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 
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1. ESTRUTURA E OCUPAÇÃO 

Tendo em conta as devidas adaptações, devido ao contexto ligado à pandemia (Covid-19), o 

funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de Alcabideche, durante o primeiro 

trimestre de 2022, passou por dar continuidade aos protocolos e parcerias já existentes, bem 

como o reforço com outras, para a utilização dos nossos espaços de prática, com atividades 

desportivas pontuais e/ou regulares. 

1.1. Atividades 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 exceção 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 exceção da 4.ª feira); 

c) Modalidades CDA - Aulas de Grupo e Desportos de Combate, de 2.ª a sábado; 

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

são: o Karaté, o Jiu-Jitsu, a Ginástica Acrobática e o Fusion. 

1.1.3. Sala de Fitness, Musculação e Spinning 

 Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado. 

1.1.4. Campo de Ténis 



 

94 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 

 Aulas dinamizadas às 4.ª e 6.ª feiras, bem como, sob a forma de aluguer, de 2.ª 

a Domingo, para a prática informal da modalidade. 

 Atividades regulares referentes ao Projeto “Academia dos Champs”, todas as 4.ª 

e 6.ª feiras. 

1.1.5. Piscina 

 Atividades regulares do Centro de Apoio Social do Pisão, todas as semanas (2.ª, 4.ª 

e 6.ª feiras); 

 Atividades do Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes, todas as 6.ª feiras; 

 Programa Seniores | Centros Dia – 3.ª e 5.ª feiras; 

 Atividades regulares do projeto “Nadar a Brincar”, dinamizadas de 2.ª a 5.ª feira; 

 Natação Pura – Aulas lecionadas às 2.ª, 4.ª e 6.ª feiras e Sábados; 

 Hidroginástica – Aulas a todas as 2.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª feiras e Sábados; 

 Hidroterapia – Aulas todas as 3.ª e 5.ª feiras e Sábados; 

 Utilização Livre – Para usufruir todas os dias, de 2.ª feira a Sábado. 
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1.2. Atividades Extraordinárias 

Como pode verificar-se, através da observação do quadro (anexo 1), foram várias as atividades 

extraordinárias dinamizadas no período a que diz respeito o presente relatório.  

2. QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS 

Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços desportivos: 

- Piscina: 

 Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários; 

 Reparação/substituição de equipamentos (receção, arrumos e zona técnica); 

 Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários); 

 Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, 

portas, luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes 

para as mão e papel higiénico) 

 

- Pavilhão: 

 Substituição equipamentos de apoio às atividades realizadas (Redes de proteção, 

balizas, marcador eletrónico e bancos de suplentes amovíveis); 

 Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários; 

 Manutenção das ferragens das cadeiras das bancadas de apoio ao Pavilhão; 

 Manutenção e reparação de equipamentos dos espaços de apoio (fechaduras, 

portas, luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes 

para as mão e papel higiénico) 

 Reparação e pintura de paredes. 
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3. BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O PRIMEIRO 

TRIMESTRE DE 2022 

No quadro que é apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de 

inscrições/reinscrições, dentro do período a que diz respeito o presente relatório, somando um 

total de 103 inscrições/reinscrições. 

 

  

Inscrições Janeiro a Março 2022

Janeiro - 39

Fevereiro - 27

Março - 37
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Anexo 1 – Mapa de Atividades Extraordinárias 
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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 
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O presente relatório demonstra o registo de atividade no cemitério de Alcabideche, durante o 

primeiro trimestre de 2022. 
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O cemitério de Alcabideche é visitado por centenas pessoas, sabendo o executivo que este local 

é onde se encontram familiares e amigos queridos dos nossos fregueses, e como vem sendo 

nosso apanágio, temos como principal objetivo preservar, zelar e conservar este espaço. 

  

Meses Janeiro Fevereiro Março Total 

Inumações 14 7 17 38 

Exumações 2 12 6 20 

Venda Ossário 22 14 15 51 

Venda Ossário Prestações 1 0 1 2 

Venda Gavetões 0 0 4 4 

Venda Columbário 0 1 1 2 

Venda Gavetão em 

Prestações 

0 0 1 1 

Aluguer Ossário 22 14 15 51 

Aluguer Gavetões 0 1 0 1 

 Licença de Lousa 8 2 0 10 

Licença de Berço ou 

Bordadura 

1 0 1 2 

Transladações 3 10 14 27 

Alvará     

Averbamentos 1 0 0 1 

Troca Fechadura 0 0 2 2 

Aluguer Capela 1 0 0 1 
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Assim sendo, procedemos à limpeza do cemitério com regularidade (conforme fotos abaixo). 

 

Durante este trimestre, foram solicitados orçamentos para a construção de 60 Columbários pois 

com o número de óbitos e cremações que tem havido tem sido muito solicitados à junta 

columbários. Também foram solicitados orçamentos para a construção de um Cendrário (vala 

comum). 
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No sentido do que já foi referido acima, para manter este espaço digno de ser visitado pelas 

famílias, este executivo, com regularidade, faz aluguer de contentor para recolha de entulhos e 

resíduos no Cemitério, procede à colocação de terras e areias nos covais e faz aquisição de 

material de desgaste, como baldes e vassouras, bem como equipamento (botas, casacos e 

oleados) para os nossos funcionários. 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 

  



 

104 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1º Trimestre de 2022 

1. Aquisição e reposição dos materiais danificados no pico de corrente do ano 

passado 

a) Colunas para computador e triplas com interruptor de segurança  

b) Substituição da Impressora  

c) Aquisição de mesa de mistura para o auditório 

d) Envio de cabos jack para reparação 

e) Montagem de todos os equipamentos nas salas respetivas 

f) Troca de cordas de todas as guitarras 

2. Monitorização do processo de pagamento por referência multibanco 

a) Contacto com os encarregados de educação 

b) Reemissão de referências  

3. Elaboração de 2 encomendas para a Thomann 

a) Consumíveis para a escola de música 

b) Microfones e mesa de mistura para a Associação de Moradores do Bairro de Alcoitão 

4. Elaboração de duas tabelas: a primeira mostra a distribuição de alunos por 

disciplina; a segunda é um estudo comparativo de inscrições desde 2017 até 2021 

(ver página em anexo). 
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42

39

16

10

9
10 4 2 3

1

Distribuição dos Alunos por Disciplina MAR 2022

Piano

Guitarra

Bateria

Voz

Formação Musical

Combo

Iniciação

Violino

Coro/Teatro Musical

Violoncelo

Baixo

Sopros
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