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Introdução 

O relatório de atividades do 4º trimestre de 2015 é sobretudo, um documento 

que traduz o trabalho realizado em várias vertentes de resposta junto da 

população em geral e dos residentes de Alcabideche em particular.  

Na educação procedemos a investimentos significativos em vários espaços 

escolares, respeitando assim no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara 

Municipal de Cascais, a delegação de competências encetada em 2013. 

Houve também uma preocupação crescente em realizações ao nível de 

reformulação do espaço pedonal, procedemos com intervenções cirúrgicas à 

reparação e reposição de calçadas em vários locais da freguesia, substituição de 

mobiliário urbano e sinalética. 

Continuamos na senda da manutenção de edifícios e equipamentos pertencentes 

à Junta de Freguesia de Alcabideche ou por sua jurisdição, exemplo do Complexo 

Desportivo que viu obras ao nível dos balneários na piscina bem como outras de 

substituição de equipamentos, possibilitando assim aos utentes melhores 

condições de utilização. 

Procedemos assim no cumprimento dos objectivos que nos propusemos, e 

estamos em crer no ano que agora termina em termos de balanço, resultados 

muito promissores e fortemente reveladores do esforço e dedicação de uma 

equipa que diariamente responde em prole da Freguesia de Alcabideche. 
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Atendimento /Secretaria 

Na continuidade da prestação de um serviço que se pretende célere e 

eficiente, é nossa preocupação aplicar métodos de melhoria qualitativa 

sempre que se entendam necessários , a fim de manter uma prestação 

reconhecidamente  de qualidade pelos fregueses de Alcabideche. 
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           Recursos Humanos 

No decorrer do 4º Trimestre de 2015 não houve alterações no quadro de pessoal 

da Junta de Freguesia de Alcabideche. Mantivemos o mesmo número de 

colaboradores, encontrando-

se contudo dois (2) 

elementos de baixa médica. 

No principio de Setembro 

recebenmos através do 

regime de mobilidade, a 

funcionária Mafalda Gomes, 

que veio colaborar na 

assessoria ao executivo 

deste executivo. 

Foi realizado no início de Abril, o rastreio de saúde a todos os colaboradores da 

Junta através da empresa MEDIALABOR. 

Foram também verificadas as condições de segurança e Higiene no trabalho que 

aqui descrevemos as seguintes conclusões; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estabelecimento analisado oferece, em termos gerais, boas condições de segurança e 

higiene aos trabalhadores que aí prestam serviço. 

Identificaram-se, algumas situações, indicadas ao longo deste documento, que deverão ser 

objecto de correcção a breve prazo, nomeadamente as Observações e Recomendações 

descritas. 

Nos contactos realizados com elementos da empresa ficou patente o seu interesse em 

garantir a existência de boas condições de segurança e higiene neste estabelecimento, e 

em corrigir as situações menos satisfatórias encontradas, sendo de prever uma evolução 

favorável nesse sentido. 

Lisboa, 19 de Outubro de 2015 

A Técnica Superior de Segurança e Higiene 
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Intervenção no espaço público 

Algumas intervenções realizadas no espaço pedonal e via pública. 
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Toponimia 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia, alguns exemplos: 
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Colaboração com Associações e Instituições 

 

As Conferências Vicentinas têm na 

freguesia de Alcabideche uma ação 

importante, assegurando mensalmente 

os bens de primeira necessidade a 

famílias carenciadas. Neste intuito, 

temos vindo a apoiar de forma 

sistemática através da cedência de 

transporte, a distribuição dos cabazes 

alimentares por vários locais da freguesia, permitindo assim que esses produtos 

cheguem a quem de direito. 

Colocámos também em prática vários projectos, exemplo do Coro da Freguesia, 

lançando o desafio aos 

agrupamentos das escolas 

para a sua implementação. Na 

Ludobiblioteca do Alto da 

Peça ao Sábado, jovens e 

adultos dão os primeiros 

passos no projecto que 

pretende ser em pouco tempo 

uma referência na freguesia.  

A música para bebés e crianças, constitui numa oferta importante para os casais 

que residem na freguesia e que têm filhos recém-nascidos. O estimulo pelos 

sentidos em idade precoce, é 

compro-vadamente uma vantagem 

que se reflete na formação do 

individuo. Neste sentido tem sido 

nossa preocupação capacitar o 

território com uma oferta que vá ao 

encontro das espectativas dos 

residentes na freguesia de 

Alcabideche.  

Edifício Montepio 

AISI - Murches 
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Estabelecimentos Escolares 

O serviço de atendimento tem um papel determinante nesta organização, 

não só na resposta que se pretende célere e de qualidade, como também na 

responsabilidade que assume enquanto “front office” da instituição.  

A informação precisa junto dos fregueses de Alcabideche alheada a padrões 

de qualidade e rigor, são metas sempre presentes em todos os 

colaboradores da junta e em particular nos que se apresentam junto da 

população. 

Neste contexto revelaremos alguns indicadores importantes que nos 

ajudam na definição da qualidade de resposta prestada pelos serviços 

junto da comunidade. A gestão da correspondência indica-nos assim a 

solicitação que o serviço de secretaria tem ao longo do mês na resposta 

atempada aos fregueses ou outras entidades externas. 

 

 

EB BICESSE 

EB ALVIDE / JI 

EB ALCOITÃO 1 

EB ALCOITÃO  

EB ALCOITÃO 3 

EB ALCABIDECHE 2 c/ JI 

JI ALCABIDECHE 1 

EB ALTO DA PEÇA c/ JI 

EB FERNANDO T LOPES 

EB FERNANDO J SANTOS 

EB MALVEIRA C/ JI 

JI MURCHES 

EB MANIQUE 
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No âmbito do acordo de execução de delegação legal de competências 

entre o Município de Cascais e a Freguesia de Alcabideche, estabelece as 

condições previstas nos seguintes parâmetros: 

a) Assegurar a realização de pequenas reparações nos 

estabelecimentos da educação pré – escolar e do primeiro ciclo 

do ensino básico; 

b) Fornecer os bens consumíveis de utilização imediata e 

imprescindível ao funcionamento dos respetivos 

estabelecimentos. 

O Município de Cascais é proprietário e legitimo possuidor dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino 

básico.  

Procedimentos adoptados: 

Foi realizado com os Diretores dos Agrupamentos das escolas na 

Freguesia de Alcabideche uma reunião com o objetivo de definir os canais 

de comunicação para os pedidos, tendo sido aceite pelas partes o seguinte 

fluxograma; 

 

 

 

 

 

 

Aferiu-se também o término dos contratos referentes à manutenção dos 

espaços envolventes com os prestadores de serviço ( contratos entre os 

Agrupamentos e as empresas de jardinagem). Foi por alguns 

agrupamentos realizada a entrega das necessidades em consumíveis, 

tendo sido delineado um procedimento para controlo deste processo que 

passa por reuniões mensais de avaliação. 

 

J.F.A 

Presidente  
Coordenadora da 

Educação 

Pedido do 

Agrupamento 

Direcção / Chefe 

Secretaria 

Pedidos 

Orçamentos e 

Cabimentação 

Aquisição 

Entrega 
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I. REPARAÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

 

 

EB - MANIQUE 

Obstrução no sistema de drenagem da 

casa de banho. Foi efetuada uma limpeza 

nos sumidouros e algerozes da escola. 

Também foram cortadas diversas 

trancas dos arbustos e limpeza de todo o 

logradouro. 

Os estores encontram-se danificados, 

tendo como diagnóstico a substituição deste equipamento, requer contudo uma 

grade protetora do lado exterior. ( 

situação a rever com o Agrupamento e 

AP). 

Intervenção de manutenção nas redes de 

esgotos, doméstico e pluvial do 

estabelecimento escolar com obras de 

construção civil associadas. 

 

Poda parcial de algumas espécies arbóreas existentes no perímetro escolar.  

 

Limpeza e desobstrução dos algerozes 

Reparação de 4 estores 

Reparação do posto de garrafas de gás e arranjo 

do esquentador  

Limpeza e desobstrução da rede doméstica e 

pluvial 

 
AGRUPAMENTO 

ALAPRAIA 

EB 
MANIQUE 

EB BICESSE 
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EB - BICESSE 

Infiltrações nas paredes interiores em período 

de forte pluviosidade proveniente do teto 

numa sala de aulas. (*Requer uma avaliação 

técnica com elementos da CMC).  

Foi solicitada a intervenção para a fixação dos 

balastros do teto de uma sala de aulas, 

(trabalho realizado). 

Procedeu-se a um estudo em conjunto com a 

Associação de Pais para a requalificação do 

espaço de recreio da escola. (construção de 

uma horta) 

Foram reparados os autoclismos das WC e 

desobstruídas as sanitas. Foi também 

colocada uma torneira no exterior do recinto. 

Intervenção de manutenção nas redes de 

esgotos, doméstico e pluvial do estabele-

cimento escolar com obras de construção civil 

associadas – reparação e substituição de 

tampas. 

Desentupimento de cano no WC 

Limpeza de algerozes 

Desobstrução do ramal de esgotos e limpeza da caixa 

Reparação das cabines do WC e dos autocolismos e 

substituição da torneira exterior 

Desobstrução do ramal do WC na Escola e no J.Inf. 

Reparação de Wc's e Sanitas. 

Desobstrução da rede doméstica 

Manutenção da rede Pluvial 

Substituição de tampas e calafetagem de caixas 
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EB – Fernando T . Lopes 

 

No JI da Escola Fernando T. Lopes, uma das armaduras de iluminação da cozi-

nha desprendeu-se do teto e outra encontra-se a cair.  Os candeeiros do ginásio 

estavam danificados. (Intervenção solicitada no dia 1/10 e concluída a 3/10) 

 

 

 

 

Pelo Agrupamento Intervenção da 
JFA 

Infiltrações de água da chuva Agendado 19/10 

Infiltração sala do 1º Piso Ludoteca Agendado 17/10 

Fenda na Parede da Biblioteca Agendado 17/10 

Desentupimento do lavatório do espaço comum Agendado 19/10 

Iluminação exterior não funciona quando chove Agendado 17/10 

Torneiras dos lavatórios não vedam - cozinha Agendado 17/10 

Infiltração da água da chuva no corredor Agendado 17/10 

Água junto sanita do WC Agendado 17/10 

Iluminação no exterior não funciona quando chove Agendado 22/10 

Colocação de um ponto de luz sobre a porta principal Agendado 17/10 

Limpeza das caixas de esgoto 
Agendado 17/10 

Fechadura avariada e dobradiça partida do portão existente nas 

traseiras 

Agendado 24/10 

 

 

 

 

 

 

 
AGRUPAMENTO                          

IBN MUCANA 

EB Fernando Teixeira Lopes 

EB Fernando Jose dos Santos 
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Foram realizadas pequenas intervenções no estabelecimento escolar. 

Intervenção realizada a 1/10/2015  
Reparação e fixação da porta do quadro elétrico no Pavilhão B 

Fornecimento e assentamento de par de puxadores na WC / professores 

Substituição de canhão SOFI na fechadura da cozinha 

Reparação de estores / sala azul 

Substituição de fechadura na Wc Adultos 

Reparação e correção de folgas na porta de madeira. 

 

  

 

Intervenção de manutenção nas redes de esgotos, doméstico e pluvial do 

estabelecimento escolar com obras de construção civil associadas – reparação de 

caixas e tampas. 

 

 

 

 

 

Intervenções realizadas na Escola Fernando T. Lopes 

Reparação e fixação da porta do quadro elétrico e substituição de fechadura do 
mesmo - EB 
Fornecimento e assentamento de puxadores no wc dos professores e pavilhão 
B - EB 

Substituição de canhão na fechadura da porta da cozinha - EB 

Substituição de fechadura completa no WC dos adultos - JI 

Reparação e correcção de folgas na porta da cozinha e substituição de 
dobradiça - JI 

Reparação e afinação de estore - EB 

Desmontar e montar candeeiros 

Substituir Lâmpadas 

Lubrificar a campainha 

Limpeza de caixas e desobstrução de ramais 

Desobstrução da rede doméstica 

Desobstrução da rede pluvial 

Reparação e calafetagem de caixas de visita 
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EB FERNANDO JOSE DOS SANTOS 
 

Na Escola Fernando J. Santos foram identificadas algumas anomalias conforme 

quadro a seguir: 

 

Anomalia Intervenção 

Campainha e trinco principal não funciona Resolvido pela AP 

Infiltração de água no WC Resolvido pela AP 

Paredes com rachas e manchas humidade Relatório da JFA 

Entupimento WC rapazes Resolvido JFA 

Substituição de chão do ginásio JFA – aguardar material 

Calafetar janela JFA - resolvido 

Fixar suporte de luz do tecto JFA - resolvido 

Caldeira não aquece JFA - resolvido 

 

 

 

 

 

 

 

A janela que se encontra no ginásio foi alvo de uma intervenção, tendo sido 

calafetada com silicone as juntas de protecção e respetivas armaduras de suporte. 

Foi adquirido o pavimento para substituição no ginásio, encontrando-se a 

aguardar a altura para se proceder à intervenção agendada. Foram fixados os 

balastros no teto do ginásio que se encontravam em risco de queda. 

Os aquecedores que estavam para ser retirados, verificou-se após análise que estão 

sob pressão com circuito hidráulico, sendo só necessário realizar uma pequena 

manutenção anual de purga, a fim de eliminar as infiltrações para o pavimento do 

ginásio. Outras anomalias que foram identificadas a Associação de Pais, procedeu à 

sua intervenção tendo solucionado as questões. 
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Requalificação de um espaço 

para ocupação como Ludobi-

blioteca. 

 Para a realização desta obra foi 

necessário remover duas 

paredes em tijolo e construir 

uma nova com porta de acesso. 

Foram efectuadas novas ligações de Internet de ligação aos quadros 

interactivos, tendo sido também 

realizadas obras correctivas e de 

manutenção ao nível do sistema 

de águas pluviais e doméstico. 

 

 

 

 

Intervenções realizadas na Escola Fernando J. Santos 

Limpeza de algerozes e grelhas 

Substituição de Lamparquet de carvalho 

Reparação na caldeira 

Remoção de duas paredes em tijolo 

Colocação de pontos de internet nas salas de aulas 

Obras de Manutenção da rede doméstica e pluvial 

 

 

 

 

 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcmNDq-sHJAhVBRBoKHbXNBhIQjRwIBw&url=http://portal.ibn-mucana.com/&bvm=bv.108538919,d.d2s&psig=AFQjCNHMYRCyLw7Xi3geAsoafuej1zxcAQ&ust=1449310054909258
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Na escola EB Alvide, verificou-se uma rotura de água numa das paredes 

interiores do refeitório. Procedeu-se à sua reparação, estando em fase de 

secagem para colocação do estuque e pintura.  

Foi também substituído um tubo de água que faz a ligação entre o lavatório 

da cozinha e o contador. Foram identificados e substituídos os vidros que se 

encontravam parcialmente partidos. 

Foram realizadas intervenções nos sistemas da rede doméstica e pluvial da 

escola. 

Reparação de ruptura de água 

Manutenção rede doméstica e Pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGRUPAMENTO DE ALVIDE 

EB ALVIDE 

JI 
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Educação 

 Aspetos gerais 

Na área da Educação, o trimestre em referência assume especial 

relevância, uma vez que coincide com o início de um novo ano letivo. 

As atividades desenvolvidas abrangeram, assim, múltiplos processos 

de suporte à atividade nas escolas da Freguesia característicos deste 

período, nomeadamente: 

 Planificação e garantia da Interrupção letiva de Setembro AAAFs e CAFs 

 Gestão e organização das Equipas, decorrente do processo de 

contratação do pessoal afeto à área da Educação  

 Reuniões de arranque do Ano Letivo – Presidente da JFA, Equipa de 

Coordenação da Educação estiveram presentes em todas as reuniões de 

abertura do ano letivo, apoiando e ouvindo famílias, Coordenação de 

Escolas, Associações de pais e Dir. Agrupamentos.  

O Ano Letivo teve o seu início com mais uma parceria por parte da 

Junta de Freguesia de Alcabideche, na Escola EB1/JI, Ludobiblioteca 

Fernando Teixeira Lopes. Esta parceria envolveu a contratação de mais 

técnicos e integração num novo espaço. Foi mais um desafio para a equipa da 

Junta de Freguesia de Alcabideche que valoriza a criança e a sua família, 

tentando sempre integrá-las na comunidade educativa. 

Os recursos humanos geridos pela JFA, afetos à Educação, para o ano 

letivo de 2015-2016 englobam um total de 39 colaboradores, assim 

distribuídos: 

 

Profissionais afetos à Educação 

Ano letivo 2015-2016 

 

Área Técnicos  Assistentes Total 

Pré-escolar 10 7 17 

Básico 16 1 17 

Ludobibliotecas 4 1 5 

Total 30 9 39 
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Notas: 

1) Técnicos - Professores das AECs e Animadores das AAAFs 

2) Os colaboradores que asseguram o funcionamento das Ludobibliotecas 

também garantem atividades das AECs e CAF 

 

A atividade desenvolvida pela JFA junto das escolas está enquadrada por um 

conjunto de Protocolos reguladores de responsabilidades partilhadas entre 

os vários intervenientes. O quadro legal em que se desenvolvem, bem como o 

grande impacto na qualidade de vida da comunidade escolar, implicam que 

se imprima uma dinâmica proactiva na gestão das parcerias e relações com 

os parceiros. 

Assim, no âmbito da promoção de uma efetiva articulação com as 

várias entidades envolvidas, foi dada especial relevância a um conjunto de 

contactos e ações de colaboração estreita com os vários intervenientes da 

área da Educação. Destacamos: 

 

 Reuniões com as Direções de Agrupamento 

 Reuniões com as Associações de Pais 

 Reuniões com os Departamentos da Educação da CMC 

 Participação nas reuniões de Conselho Geral dos Agrupamentos 

Alcabideche, Alvide e Ibn Mucana 

  

Protocolo de Delegação de Competências – Área das pequenas 

reparações e manutenções e fornecimento de bens consumíveis 

 

Dando cumprimento ao acordo protocolado com a CMC, 

desenvolveu-se uma intensa atividade de diagnóstico, definição de prioridades 

e planeamento das intervenções a desenvolver no parque escolar das Escolas 

de 1º Ciclo e Jardins de Infância da Freguesia. 

Ao longo deste trimestre decorreram de forma contínua trabalhos de 

manutenção de edifícios, ao nível de alvenaria, eletricidade, pavimentos, 

fechaduras, estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre 

outros. 

O acompanhamento, controle e gestão destes processos assume 

especial complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do 

Presidente da Junta e outro pessoal de apoio.  
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A implementação ativa do Acordo de Delegação de Competências 

decorreu num quadro de articulação com todos os envolvidos, pelo que se 

realizaram neste trimestre várias reuniões com esse objetivo, tanto com 

Associações de Pais, como com Agrupamentos e C.M.C.. 

 

Projeto “Farmácia vai à Escola” 

 

Deu-se início a um projeto que visa promover a melhoria da qualidade 

de vida da população escolar, crianças e suas famílias, através do 

estabelecimento de uma parceria virtuosa entre a Junta de Freguesia, as 

farmácias da área envolvente de cada escola, e toda a comunidade escolar. A 

par da cedência de uma maleta de primeiros socorros para as escolas, 

promove-se a intervenção dos farmacêuticos, através de workshops e ações de 

sensibilização, em sintonia com os outros profissionais da saúde nas escolas, e 

assim participar no enriquecimento dos respetivos projetos educativos. A 

iniciativa tem sido recebida com muito interesse por todos os responsáveis, 

tanto das Farmácias como das escolas.  

 

Nº de estabelecimentos abrangidas pelo Protocolo Delegação de Competências 

Ano letivo 2015-2016 

Agrupamento Escola Básica  Escola 

Básica+JI  

Jardim 

Infância 

Total 

Ibn Mucana 0 2 0 2 

Alcabideche 2 2 2 6 

Alapraia 1 2 1 4 

Alvide 0 1 0 1 

Cidadela 0 1 1 2 

Total 3 8 4 15 
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Ensino Pré- Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF 

 

Atividades de Planificação Geral 

 

A AAAF tem um projeto anual, que no ano 2015/2016 será “Pelos Cantos do 

Mundo – Costumes e tradições”. Tendo por base este projeto e as reuniões mensais 

com a equipa pedagógica do Jardim de Infância, as equipas apresentam 

trimestralmente a síntese das atividades que irão realizar. Para além das atividades 

inseridas neste projeto existem outros projetos relacionados com a comemoração de 

dias festivos e que são articulados com as parcerias.  

 

Reuniões da Equipa 

 

Desde o início do ano letivo foi acordado em equipa que seriam realizadas 

mensalmente reuniões das equipas das AAAF´S. Estas reuniões realizam-se 

geralmente em horário e data a determinar pelas equipas e preferencialmente 

realizam-se num dos espaço das AAAF´S, de forma a estas poderem observar projetos 

e formas de trabalhar diferentes.  

Nestas reuniões são discutidos assuntos pertinentes para o seu bom 

funcionamento nomeadamente, planificações, projeto anual, projetos pontuais, 

partilha de livros e outros materiais pedagógicos relevantes. As equipas têm a 

oportunidade de partilhar dificuldades sentidas, dúvidas e questões e métodos de 

trabalho e de organização do grupo. 

 

Reuniões de acompanhamento Técnico – Pedagógico   

 

Para além destas reuniões realiza-se mensalmente reuniões da equipa com os 

intervenientes educativos dos respetivos Jardins de Infância. Nestas reuniões estão 

presente as educadoras, a animadora de referência do espaço, e uma das 

representantes da Junta de Freguesia de Alcabideche da AAAF. Partilha-se 

informações relativas às crianças, planeamento de atividades em parceria, faz-se o 

balanço das atividades já realizadas, aspetos a melhorar, dificuldades sentidas, pontos 

fortes e fragilidades.  
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Atividades desenvolvidas com as crianças   

 

Nas várias escolas comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação Saudável, o 

Magusto, o Pão por Deus, o Halloween e outros dias que os diversos JI´S consideraram 

pertinentes.  

 

 

 

As equipas das AAAF´S prepararam a época natalícia com a realização de 

enfeites e outros projetos que pretendem ir de encontro ao que foi planeado nas 

reuniões pedagógicas e que terão como objetivo final a Festa de Natal e da Família, 

que cada Jardim de Infância planeou conforme as especificidades do seu meio 

educativo. 

  

 

 

 

Interrupções Letivas 

 

As Interrupções Letivas são asseguradas pelas AAAF´S, que elaboram uma 

planificação, onde especificam as atividades e visitas que irão realizar na interrupção.  

Estas planificações são enviadas e aprovadas pelos parceiros, e têm em vista 

proporcionar às crianças uma diversidade de atividades e experiências 

enriquecedoras.  

Em Setembro foi garantida a Interrupção Letiva entre 3 e 18 e a Interrupção 

Letiva do Natal decorre de 21 de Dezembro a 31 de Janeiro. 

 

 

 

 

2º ano 3º ano 
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Propostas de melhoria 

  

Em relação às dificuldades sentidas pelas equipas, gostaríamos de salientar a 

necessidade de obras de remodelação no JI Maria Margarida Rodrigues e no Outro 

Lado da Escola 2 (JI Alcabideche 1) e pinturas no JI Fernando Teixeira Lopes. 

 Além destas dificuldades achamos que seria necessário mobiliário, tapetes 

para os espaços. Desta forma, tornaríamos os espaços mais acolhedores e com mais 

conforto para os seus utilizadores e que teria resultados positivos na motivação dos 

técnicos. 

 

Ensino Básico – Atividade de Enriquecimento Curricular- AECs e 

Componente de Apoio à Família – CAFs 

 

São desenvolvidas AEC em 3 agrupamentos de escolas: Agrupamento de escolas 

de Alcabideche (todas as 4 escolas do 1º ciclo), Agrupamento da Alapraia (EB de 

Bicesse) e Agrupamento Ibn Mucana (EB Fernando Teixeira Lopes). 

As áreas abrangidas nestas atividades são: atividades lúdico expressivas, música, 

atividade física e motora, ioga, dança e inglês. 

Os agrupamentos de Ibn Mucana e Alapraia não têm flexibilização de horário 

decorrendo estas atividades entre as 16h30 e as 17h30. 

O Agrupamento de Escolas de Alcabideche permite a flexibilização dos horários 

em 3 tempos de 4 possíveis (9h00-10h00; 14h00-15h00; 15h00- 16h00; 16h30-

17h30), o que permite manter as equipas nestas escolas estáveis ao longo dos últimos 

anos. 

Os projetos desenvolvidos nestas atividades são delineados de acordo com o 

Plano anual de atividades de cada escola e integrados na planificação mensal de cada 

ano de escolaridade. 

Cada equipa de AEC delineia um projeto que permita a integração das matérias 

letivas e ao mesmo tempo identifique este conjunto de atividades. Por exemplo: “O 

que está por detrás das coisas” (EB Alto da Peça); “Portugal ontem e hoje” (EB 

Fernando Teixeira Lopes); “O que é isto? Isto é… não sabias!?” (EB nº 3 de Alcoitão)  
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As equipas colocadas em cada escola são uma mais valia para a concretização de 

atividades letivas de carácter menos formal, como sejam as festividades, 

apresentações, partici-pação em concursos, etc. 

É de salientar que 100% das crianças inscritas nas escolas do Agrupamento de 

Escolas de Alcabideche, num total de 336 alunos, frequentam as AEC. No 

Agrupamento Ibn Mucana 95% de 154 alunos frequentam as AEC, e 90% no 

Agrupamento da Alapraia, com 104 alunos.  

 

 

 

 

 

 

Componente de apoio à família (CAF) e interrupções letivas 

Este serviço funciona das 8h00 às 9h00 e das 17h30 às 19h30, em tempo letivo, 

em 5 escolas. Três escolas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche, uma do 

Agrupamento Ibn Mucana, e uma do Agrupamento da Alapraia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ano 

3º ano 4º ano 
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Número de crianças inscritas neste serviço: 

17 na EB Prof Mª Margarida Rodrigues 

30 na EB Fernando Teixeira Lopes 

11 na EB de Bicesse (este serviço inicialmente era realizado no Jardim de 

Infância de Bicesse, mas atualmente, devido ao aumento no número de inscrições, já 

se realiza na EB de Bicesse) 

49 na EB do Alto da Peça 

15 na EB nº1 de Alcoitão 

Total – 122 crianças 

 

Interrupções letivas 

Neste trimestre funciona a interrupção letiva das férias de natal, desde o dia 18 a 

31 de dezembro, com um horário de funcionamento das 8h00 às 19h30. 

Todas as crianças da freguesia inscritas neste serviço serão recebidas na 

Ludobiblioteca do Alto da Peça, já que neste período de interrupção de natal as 

famílias necessitam menos deste apoio, e assim se prevê, que não se atinja a lotação 

deste espaço, concentrando-se deste modo os recursos humanos disponíveis. 

 

 Ludobibliotecas 

 

No presente ano letivo estão em funcionamento 3 Ludobibliotecas: na EB Alto da 

Peça, na EB Alcoitão nº3 (ambas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche) e na EB 

Fernando Teixeira Lopes (do Agrupamento Ibn Mucana). Apenas a Ludobiblioteca do 

Alto da Peça abre aos sábados para a comunidade, as restantes são só Ludobibliotecas 

escolares. 

Cada Ludobiblioteca oferece à sua comunidade escolar uma programação que é 

construída e calendarizada em articulação com o corpo docente da escola em que se 

integra. 
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As Ludobibliotecas do Agrupamento de Escolas de Alcabideche promovem 4 

projetos integrados nos Projetos de escola: 

- “Brincando e aprendendo Português” 

- “Brincando e aprendendo Matemática” 

- “Hora do conto” 

- “Brincando e aprendendo Ciência” 

Cada projeto é desenvolvido para um ou mais anos de escolaridade consoante 

acordado pelo conselho de docentes da respetiva escola. 

A Ludobiblioteca da EB fernando Teixeira Lopes desenvolve os projetos: 

- “Mexer com ritmo” 

- “Expressão e Movimento” 

- “Estórias de Pequeninos” 

- “Brincar com os Porquês da Ciência” 

Cada projeto é desenvolvido para um ou mais anos de escolaridade consoante 

acordado pelo conselho de docentes da respetiva escola. 

Cabe ainda a cada Ludobiblioteca o apoio nos tempos de recreio, estando aberta a 

um grupo limitado de crianças. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1º ano 3º ano 
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Gabinete de Psicologia 

Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida, durante o 4º 

trimestre de 2015 (01Set a 31Dez).  

Dos valores apresentados, os 2 primeiros quadros/gráficos (idades e origens) 

refletem todos os pedidos efetuados pelas escolas (Agrupamentos sediados na 

Freguesia que solicitaram o apoio da psicóloga) e outros efetuados diretamente 

pelos fregueses na Junta de Freguesia.  

Assim, desde o início do período em referência, foram atendidas em consultas 

individuais, um total de 265 fregueses, de acordo com as características etárias 

constantes no quadro seguinte. 

 

 

No que concerne à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do 

gráfico seguinte, a maioria das sinalizações foram efetuadas pela escola EB 

Manique, com 86 situações. Seguem-se as consultas na EB Fernando Teixeira 

Lopes, com 80 situações. Merecem igualmente destaque as intervenções na EB 

Fernando J. Santos e ainda as consultas por iniciativa própria. 
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A nível de intervenções, foram contabilizadas 480. O número de intervenções em 

cada caso variou em função da situação. Podemos constatar que há uma maior 

frequência nas consultas de avaliação psicológica (a maior parte efetuada às 

crianças do 1º ano), seguidas das consultas de aconselhamento psicológico e 

reuniões com pais e também com professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registos em “outras diligências” referem-se essencialmente a telefonemas, 

reuniões com técnicos e contatos por mails. A título exemplificativo refira-se que 

existem diligências telefónicas que podem levar a um considerável consumo de 

tempo.  
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Nas consultas de avaliação psicológica, em que houve necessidade de aplicação 

de instrumentos métricos, verificou-se que os testes de aptidões escolares foram 

os mais aplicados, seguido pelos de aptidão e inteligência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das avaliações descriminadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de 114 

relatórios, dos quais 109 foram relatórios psicológicos, 3 pedidos de consulta e 2 

informações psicológicas.  
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O quadro e gráfico que se seguem, traduzem a caracterização da problemática 

dos fregueses atendidos pelo Gabinete de Psicologia, por tipo de problemas 

evidenciados após a conclusão das avaliações efetuadas. A problemática mais 

presente foram as dificuldades de aprendizagem com 15 crianças, seguidos de 9 

casos de quadros de imaturidade. Foram diagnosticados 7 casos com 

perturbações de desenvolvimento, 6 situações com perturbações emocionais e 5 

situações com disfunções familiares.  

O resultado da maior parte das avaliações não permitiu para já identificar 

problemáticas bem definidas. Contudo, existem situações em que é necessário um 

acompanhamento permanente a fim de verificar o quadro evolutivo. 
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No que se refere aos encaminhamentos efetuados e tendo em consideração o 

quadro e gráfico seguintes, observa-se que foram realizados 68 

encaminhamentos. Refira-se um número significativo de consultas de 

encaminhamento para o médico de família, a fim de que este solicite consultas de 

oftalmologia e otorrinolaringologia.  

No início deste ano letivo, realizou-se um Acordo de Colaboração entre a Junta de 

Freguesia e a AISA no sentido destes últimos virem a prestar serviços gratuitos 

de Rastreio da Terapia da Fala, às situações sinalizadas pela Psicóloga da Junta 

de Freguesia. O estabelecimento deste acordo permitiu efetuar rastreios a 14 

crianças da Freguesia, que evidenciavam a possibilidade de virem a apresentar 

perturbações de linguagem (dados quase sempre obtidos após as avaliações 

psicológicas).  

As diligências e as intervenções tomadas por este gabinete são idênticas às 

tomadas em todos os últimos trimestres do ano civil, uma vez que a finalidade é 

sempre o despiste o mais precoce possível das situações, para posterior 

intervenção.     
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Finalizando, refira-se que foram abrangidas 124 famílias, resultante da 

intervenção do Gabinete de Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche.   

A psicóloga esteve presente em várias reuniões do “Fórum Concelhio para a 

Promoção da Saúde”, resultado de uma parceria estabelecida entre a CMC e a 

Junta de Freguesia de Alcabideche. 

A Junta em parceria com a Escola EB Fernando Teixeira Lopes e a Associação de 

Pais da Amoreira 2 está a implementar na referida escola, um Projeto intitulado 

“Vem daí até nós”. É um Projeto destinado a todas as crianças da escola, mas que 

tem por objetivo principal a verificação do impacto das atividades 

implementadas ao nível da hiperatividade/défice de atenção/transtorno de 

comportamento. É um projeto com uma duração estimada de quatro anos (1º 

Ciclo). Ao longo deste período, a psicóloga da Junta procederá a observações 

sistemáticas que visam verificar o impacto de algumas atividades que integram o 

Projeto (Dança, Kravmaga, Yoga, Surfset e HipHop, Zumba Kids, Futebol, Karaté) 

no controlo dos THDA (transtorno de hiperatividade e/ou défice de atenção) e 

em outros aspetos tais como insegurança, autoestima, autoconceito, autoimagem, 

coordenação motora, equilíbrio e controlo emocional. 
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Acção Social 

 

No âmbito da ação social, o presente relatório consiste na apresentação dos 

vários serviços e atividades desenvolvidas, aos utentes da freguesia no decorrer 

dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2015. 

 Além do atendimento social, á população, realizaram-se algumas das atividades, 

de apoio á terceira idade, que pudemos enumerar, como a visita ao Museu Cosme 

Damião, a Sessão de Sensibilização” Idosos em Segurança” e a realização do 

Convívio do S. Martinho, realizou-se também a Cerimónia da assinatura dos 

acordos das bolsas sociais. 

 

Ao longo do relatório serão descritas estas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 Atendimento social 

   

No período de Setembro Outubro e Novembro, no que se refere ao 

atendimento social verificou uma procura a nível de ajuda. 

As situações tornam – se são cada vez mais complicadas e as pessoas 

recorrem ao atendimento para tentar ajuda a nível social, encontrando-se 

algumas em situações de desespero. 

A maior problemática nestas famílias é a nível do desemprego, não tendo 

meios para o pagamento das despesas básicas, como rendas de casa, água 

e luz. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwituPac6bjJAhVCURoKHS2NBQYQjRwIBw&url=http://www.agenciafrog.com.br/solucoes/social-crm/&psig=AFQjCNGbbEaFqJMIjcfp5MI2OpO4oqwXeg&ust=1448996015306578
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A junta de freguesia a nível social, tentamos sempre dar solução ou 

encaminhar as situações para outras instituições. 

Neste período foram atendidas 100 pessoas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perante a leitura deste quadro: Setembro – 35 atendimentos; Outubro – 32 

atendimentos, em Novembro – 33 atendimentos. 

Verificamos que existem grandes dificuldades como a nível do desemprego, 

habitação, e no pagamento de despesas várias como de água e luz, e no apoio 

alimentar. 

 A instituição REMAX ofereceu 15 cabazes para famílias carenciadas da freguesia 

de Alcabideche. 

Agradecemos a colaboração desta instituição do apoio prestado a estas famílias. 

Que surjam mais iniciativas, neste âmbito de solidariedade.  
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 Projetos  

 

Seniores em Movimento  –  Este projeto iniciou a atividade em  

Setembro, com o número de 130 utentes, inscritos para o ano de 

2015/2016. Frequentam este projeto idosos dos centros de convívio e 

associações da freguesia.  

Este projeto tem como principal objetivo atividade física agradável, a qual 

podemos adquirir uma boa condição física, com a melhoria das 

capacidades de coordenação, resistência e de flexibilidade, melhorando 

de forma geral a boa forma física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas Sociais  

Este projeto visa a integração de crianças em creches da rede privada, numa 

iniciativa da Camara de cascais em parceria com as juntas de freguesias do 

concelho e com a colaboração de creches da rede privada. 

No dia 17 de Setembro realizou-se a assinatura dos Acordos das Bolsas Sociais 

pelas 18h45m nas instalações do Montepio em Alcabideche. 

Estão inscritas 17 crianças, que usufruem deste acordo. 

As creches aderentes são as seguintes; Garatuja, A chupeta, O mundo do era uma 

vez, A escolinha da Ana, Os traquinas. 

Viagem à Curia 
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Projeto  “Melhor Saúde” 

 

Tem como objetivo contribuir 

para a qualidade de vida dos 

munícipes idosos e/ou 

dependentes com fracos 

recursos económicos, que de 

incontinência, através do 

acesso a fraldas. 

A Junta de freguesia apoia 30 

utentes mensalmente. 

  

    

Projeto “Ajudas técnicas” 

Tem como objetivo disponibilizar ajudas técnicas, facilitadoras da mobilidade e 

de qualidade de vida, de bem estar dos munícipes, nomeadamente, cadeiras de 

rodas , camas e andarilhos.   

Usufruem destas ajudas, três utentes. 

 

 Programa de apoio á terceira idade 

 

Realizou-se no dia 26 de Outubro uma visita ao Museu Cosme Damião 

pelas 14h 30m. Participaram utentes dos Centros de Convivio de Alvide e 

Alcoitão, esta atividade foi organizada pela Agência Agnus Dei/ Sevilusa, 

em colaboração com a Junta de Freguesia. 

 

O objetivo desta iniciativa pretende-se apoiar esta faixa etária no âmbito da 

responsabilidade social que a todos incumbe. 
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Realizou-se no dia 29 de 

Dezembro uma ação de 

sensibilização sobre o 

tema “ Idosos em 

Segurança”, pelas 15 

horas no Cascaishoping. 

Participaram nesta 

atividade utentes dos 

vários centros e 

associações da freguesia. 

O objetivo desta ação é garantir condições de segurança e tranquilidade das 

pessoas idosas. 

Tentar apoiar a camada da população mais desfavorecida, ou seja mais 

vulnerável, neste caso os idosos, principalmente os que vivem mais afastados ou 

isolados dos grandes centros. 

Promover o conhecimento 

do trabalho realizado pela 

GNR junto da população. 

Ajudando a prevenir as 

situações de risco. 

 

No dia 10 de Novembro 

comemorou-se o Convívio 

do S. Martinho, na Quinta 

do Cortador em Birre, para 

a população sénior da freguesia, participaram 120 idosos. Houve muita animação 

e um lanche convivio. 

O objetivo destas 

atividades, tendem 

proporcionar uma vida 

mais harmoniosa, atrativa, 

dinâmica com a 

participação e 

envolvimento do idoso. 

Aumentando a sua auto- 

estima. 
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A nível dos centros de convívio Alvide e Alcoitão, a Junta através do 

departamento de ação 

social presta apoio 

técnico e coordena e 

dinamiza os grupos. 

 

 

 

 

Reuniões 

 

No dia 4 de Setembro realizou-se a reunião do Núcleo Executivo da Comissão 

Social de freguesia pelas 10 horas no ACES de Alcabideche. 

Dia 9 de Setembro, realizou-se a reunião do Núcleo do CLAS na Camara Municipal 

de Cascais. 

Dia 10 de Dezembro, reunião do Grupo da Deficiência, pelas 10 horas nas 

instalações do CRID . 

Dia 10 de Setembro reunião pelas 14h30m na Camara, com várias instituições de 

idosos da freguesia sobre os centros de convívio. 

 Esta reunião teve como objetivo dar a conhecer o programa “ Pro-Bem”. 

Dia 17 de Setembro, realizou-se as assinaturas dos acordos das Bolsas Sociais, 

pelas 18h45m nas instalações do Montepio. 

Dia 30 de Setembro reunião no Bairro da Cruz Vermelha, pelas 14h 30m, com 

várias instituições da freguesia. 

O objetivo foi dar a conhecer a provável data para a abertura das novas 

instalações do espaço comunitário. 

Dia 9 de Outubro reunião na Junta de freguesia, pelas 10 horas do Núcleo 

Executivo. Continuação do Guia de Recursos.  
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Dia 23 de Outubro pelas 10 horas reunião do grupo da deficiência na Junta de 

freguesia. Aprovação da Carta e Inquérito para efetuar ás Instituições. 

Dia 4 de Novembro Plenário do CLAS nas instalações da Associação Humanitária 

dos Bombeiros de Alcabideche. 

Dia 29 de Outubro, realizou-se no DNA, uma ação de formação sobre o tema 

Género e Envelhecimento. Esta ação teve como objetivo, a reflexão em torno dos 

conceitos e seus significados, (Género e Envelhecimento). 

Dia 25 de Novembro pelas 15 horas, reunião nas instalações da Garatuja, com a 

Camara e a Junta de Freguesia. O objetivo desta reunião, o conhecimento da 

Creche e o seu funcionamento entre outros temas.  

Dia 26 de Novembro, reunião com a Camara para a instalação de Base de dados 

para os centros de convívio de Alvide e Alcoitão.   
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COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE - CDA 

 

 

 

 Horário   

 

O horário de funcionamento da Piscina de Alcabideche no período referido foi às 

2 ,4  e 6  Feiras das 07:00h às 23:00h, às 3 , 5  Feiras e Sábados das 8:00h às 

23:00h e aos Domingos das 8:00h às 14:00h.  

 

Ocupação 

A ocupação diária da Piscina de Alcabideche no período referido foi dividida em 

dois grandes grupos: 

GRUPOS DA OCUPAÇÃO ESCOLAR E SOCIAL- das 9:00h às 17:15h  que 

compreende as escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, as escolas e  

centros educativos privados e os centros de dia da Terceira Idade 

presentes na freguesia.  

 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico  

O acesso das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico à Piscina Municipal de 

Alcabideche está inserido no Programa de Natação do Município de Cascais e visa 

proporcionar a cerca de 200 crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 

10 anos, a aprendizagem, o conhecimento e a vivência da natação pura, numa 

perspetiva formativa. 
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Restantes Escolas  

O acesso das restantes escolas teve como objetivo o ensino da disciplina 

curricular – Educação Física, sendo da responsabilidade dos professores 

docentes de cada escola envolvida a coordenação técnica e pedagógica. 

 

Centros de Dia 

O acesso dos centros de dia teve como objetivo a rentabilização e melhoramento 

dos tempos livres dos idosos da Freguesia procurando desenvolver a 

gerontomotricidade, a qual é conseguida através da prática da Hidroterapia. 

 

A OCUPAÇÃO DO PÚBLICO EM GERAL – das 17:15h às 23:00h – compreende os 

alunos das diferentes modalidades que lecionamos na Piscina de Alcabideche e os 

utilizadores livres.  

 

Modalidades 

 

Natação pura 

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

 Crawl,  

 Costas, 

 Bruços  

 Mariposa.  

 

Nesta modalidade, pode-se observar a existência de dois tipos de escalões: o 

primeiro para crianças com mais de 6 anos de idade, e o segundo para jovens e 

adultos a partir dos 12 anos de idade.  

As aulas desta modalidade também foram divididas em escalões de dificuldade. 

 

Natação para bebés  

Modalidade que visa a adaptação ao meio aquático, de uma forma lúdica, de 

Bebés e Crianças de idades compreendidas entre os 6 meses e os 48 meses e dos 

2 anos aos 4 anos. 
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Hidroginástica 

A Hidroginástica consiste na realização em meio aquático de exercícios similares 

aos da ginástica aeróbica. Esta modalidade foi frequentada por utentes com mais 

de 16 anos de idade, e foi dividida em dois níveis de dificuldade diferentes: o 

nível I e o nível II. 

 

Hidroterapia 

Atividade aquática com vista a intervir ao nível da correção postural, Reabilitação 

e Gerontomotricidade. 

 

Utilização livre 

Atividade aquática sem a ajuda e acompanhamento de um técnico especializado. 

Apenas esteve presente um Nadador Salvador com a função de vigilância.  
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PAVILHÃO E RESTANTES ESTRUTURAS 

 

 

 

 ACTIVIDADES EXTRAORDINÁRIAS DO CDA 

 

No CDA existiram atividades extraordinárias que podem ser divididas em grupos 

tais como: 

 

A) Jogos 

 

 Tivemos 21 Alugueres de uma hora para a realização de jogos Particulares 

  Jogos do Estoril Praia: 12 alugueres de 2horas e 30 minutos 

 Jogos do N.S.A: 6 alugueres de 2 horas 

 Taça AFL - 2horas 30 minutos 

  

B) Festas e Convívios 

 Alugueres de Festa de aniversário: 4 - Total 8horas 30 minutos 
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C) Eventos Organizados pela nossa Junta 

 Exposição de Natal no CDA - 3 dias (9 a 11 de Dezembro)  

  Festa de natal da Junta de Freguesia de Alcabideche – dia 11 de Dezembro 

 

D) Atividades Escolares 

    Atividade de desporto adaptado para os alunos do 1ºciclo - 10 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES OCORRENTES NA NAVE DO CDA SEMANALMENTE 

 

A Nave do CDA está com uma ocupação próxima dos 100% durante a semana, 

distribuindo-se pelas seguintes atividades: 

 Aulas Curriculares de Educação Física de 2.ª a 6.ª feira das 

08h30/16h30. 

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

 A partir das 18h00 realizam-se de 2ª a 6ª Feira os treinos de futsal 

do NSA e do Estoril Praia, bem como os treinos do Estoril Basquete, ocupando os 

horários da época de 2015/2016. 

Ao fim semana, tivemos os jogos oficiais de Futsal do NSA e do Estoril Praia, bem 

como os jogos do Estoril Basquete. 
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No Ginásio a ocupação durante a semana divide-se entre as escolas das 08h30 às 

16h30 e as nossas modalidades das 17h00 às 22h30. Aos Sábados e Domingos 

foram lecionadas aulas de Ballet, Ginástica Acrobática, Danças africanas e aulas 

extraordinárias das restantes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Como habitualmente, realizaram-se nos Ginásios 1 e 2 as aulas de Ballet, Karaté, 

Step/ Zumba, Muay Thai, Krav Magá, Sapateado, Hip hop, Yoga, assim como de 

Ténis, Musculação/CardioFitness e Spinning nos espaços próprios. 
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Intervenções realizadas no CDA / Piscina 

Foram efetuadas várias intervenções curativas no CDA , principalmente ao nível 

da substituição e remodelação dos chuveiros, secadores e requalificação do 

espaço de receção da piscina. 

São pequenas obras que fazem toda a diferença para os utentes da piscina, 

constituindo assim um fator de melhoria significativa a quem a utiliza 

diariamente. 

As intervenções previstas / realizadas foram: 

 Substituição de 4 secadores de cabelo  

 Chão à volta da Piscina que se encontra abatido  

 Tubagem dos chuveiros (masculino e femininos) incluindo torneiras 

temporizadoras  

 Infiltrações no telhado na zona dos corredores de acesso aos vestiários   

 Fechaduras dos cacifos 

 

PAVILHÃO: 

Arrecadação do ginásio 1: Infiltrações no teto, pintar e reparar candeeiros 

Pintar balneários (retoques) pintar todo o balneário 8  

Reparar a claraboia do balneário 3  

Cadeiras das bancadas da nave (substituir partidas conforme orçamento já 

entregue) 

Porta de descarga da nave (afinação)  

Porta de entrada (fazer manutenção)  
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Atividades Económicas 

A promoção dos nossos produtos locais tem sido uma preocupação constante 

deste executivo. O fomento e divulgação da oferta económica de freguesia passa 

naturalmente pela realização de iniciativas que visem o seu conhecimento, como 

exemplo das festas e romarias que decorreram na freguesia de Alcabideche 
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Informática 

 

A) Parque Informático Atual 

Foi celebrado o contrato de suporte e atualização da aplicação Sportstudio 

(duração de 12 meses) para o Complexo Desportivo de Alcabideche. O processo 

decorreu na normalidade com a migração da base de dados para o motor mais 

atual e sem perda de dados. Esta atualização trouxe vários melhoramentos 

incluindo as seguintes características: 

a. Facturação: Melhoramento para que seja possível através de duplo click no 

texto "Dados de Facturação" seleccionar entre todos os dados de 

facturação disponíveis para o utente. 

b. Facturação: Reactivação da possibilidade de emitir segundas vias de 

pagamentos anulados no histórico de pagamentos do utente. 

c. Listagens: Correcção de arredondamentos na listagem de documentos. 

d. Listagens: Correcção do agrupamento da coluna "outros" na listagem de 

resumo de IVA. 

e. SEPA: Correcção para garantir o correcto envio de ficheiros com troca de 

IBAN's. 

f. Acessos : Adicionada a possibilidade de controlar se existem Modelos de 

Pagamento não fechados 

g. Avaliação : Na impressão dos relatórios de avaliação além do valor atingido 

na avaliação das várias componentes musculares passou também a incluir 

a caracterização (Bom, Médio, etc) desse valor de acordo com a idade / 

sexo. 

h. Avaliação : Nova permissão para acesso aos programas de controlo de 

peso. Por defeito funcionários que tenham permissão para alterar 

avaliações continuam a ter acesso aos programas de controlo de peso e 
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devem ser alterados os respectivos perfis de seguranças nos quais o acesso 

não é desejado. 

i. Contratos : As alterações nas parcelas dos contratos (datas e itens de 

inventário) são reflectidas na integra nas turmas, com a respectiva 

verificação de vagas. Em certas situações podem ser solicitadas ao 

operador decisões sobre a gestão de vagas. 

j. Contratos : Correcção nas datas (data desde e data até) das parcelas dos 

contratos com alterações/renovações (no processo manual e perfis). 

k. Contratos : Novas opções disponíveis na atribuição de turmas durante as 

alterações de parcelas de contrato ou perfis. 

l. Estatística : Nova funcionalidade para permitir a inclusão de paineis 

estatísticos de apoio à gestão ao gestor de mensagens 

m. Estatística : Novo campo 'Observações' adicionado à estatística de 

inventário 

n. Estatística : Correcções a nível do exportador de PDF para a mudança de 

página e os autosizes ficarem correctos (em alguns dashboards estatísticos 

estava a sair mal) 

o. Estatística : Correcção de problema na estatística que baralhava as datas 

quando se passava entre mapas mensais para mapas diários e vice versa. 

p. Estatística : Poder cruzar informação das dividas com os pagamentos e com 

a facturação 

q. Estatística : Possibilidade de visualizar uma caixa de informação com o 

somatório dos valores das datas seleccionadas nos indicadores estatísticos. 

r. Estatística : Melhorias ao nivel da cópia (Ctrl+C) dos dados estatísticos 

seleccionados para outros programas (Ex. Excel) 

s. Geral : Correcção para que a prioridade dos LVT's não tenha em conta as 

linhas de entradas que ainda não estão activas por terem data no futuro. 

t. Geral : Correcção nas suspensões para que a opção "Cálculo Automático" 

funcione para o caso em que se fez uma suspensão com datas futuras. 
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u. Geral : Correcção de problema que quando a hora de envio/processamento 

estava às 23h por vezes não gerava as mensagens para os destinatários. 

v. Geral : Implementação da funcionalidade para alterar das pesquisas nos 

anexos dinâmicos dos funcionários. Apenas novos anexos adicionados 

permitem esta funcionalidade. 

w. Geral : A selecção de livres trânsito passou a mostrar os desactivados no 

fim e com fundo a vermelho 

x. Geral : Correcção da autonumeração proposta para os números de sócio. 

Quando estava tentar propôr um novo número dava erro. 

y. Geral : Adicionada a possibilidade de indicar ficheiros do tipo PNG como 

logo da empresa 

z. Geral : Adicionada a possibilidade de visualizar e procurar por instalação 

na Agenda e na Filtragem Avançada 

aa. Gestor de Mensagens : Correcção de um problema que causava que 

algumas mensagens recebidas pelo gestor ainda ficassem com 

caracteresacentuados mal codificados. 

bb. Gestor de Mensagens : Quando se cria uma mensagem baseada num 

modelo anteriormente gravado passa a indicar o nome do modelo em uso 

no título da janela. 

cc. Listagens : Corrigido o problema que impedia a gravação em formato TXT e 

HTML das listagens agrupadas. 

dd. Pagamentos : Aumento da quantidade de texto possível de guardar por 

linha de documento. 

ee. Pagamentos : Adicionada no histórico de pagamentos do utente uma 

coluna com a data do documento 

ff. Questionários : Correcção para a impressão de questionários com 

perguntas muito grandes não ficar mal formatada (texto da pergunta em 

cima das hipóteses de resposta) 
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gg. Quiosque : Passou a ser possível no Quiosque de Reservas definir filtros 

adicionais para visualização,cancelamento e impressão 

hh. Utentes : Correcção na impressão do programa de controlo de peso para 

quando o défice calórico resulta em "peso ganho" apresentar os textos 

correctamente. (em vez de peso perdido com o valor a negativo que pode 

causar confusão ao utente) 

ii. Utentes : Adicionada nas configurações das fichas de utente a 

validação/obrigação do preenchimento do Nome do Pai ou da Mãe para 

menores de 18 anos 

jj. Utentes : Adicionada a possibilidade de configurar para na edição de fichas 

ser verificado se o nº tlm e o nº Tel Casa são únicos 

kk. Utentes : Correcção de problema quando se utilizava uma pesquisa 

avançada (anteriormente gravada) com turmas, que causava que o 

resultado da pesquisa apresentado não fosse o real / correcto. 

ll. Agenda : A apresentação da lista de turmas que ocupam o recurso de 

agenda passou a seguir as datas do horário 

mm. Agenda : Adicionada a possibilidade de configurar se deseja na 

visualização excluir a apresentação das turmas 

nn. Avaliação : Correcção de problema com o perímetro da cintura na avaliação 

física - não calculava automaticamente o risco de doença. 

oo. Avaliação : Avaliação Postural: possibilidade de se poder adicionar 

imagens 

pp. Avaliação : Resolução de problema ao imprimir o relatório de controlo de 

peso 

qq. Configuração : Passar a existir nas configurações das "áreas disponíveis" a 

separação das avaliações Fisicas e das Avaliações Nutricionais 

rr. Contratos : Possibilidade de seleccionar por pagador uma ADC a partir das 

ligações do utente 

ss. Geral : As multas passaram a permitir 8 casais decimais 
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tt. Geral : Correcção na janela dos sócios para apresentação das quotas e 

dados dos sócios. 

uu. Geral : Adicionada a possibilidade de indicar ficheiros do tipo PNG como 

logo da empresa 

vv. Geral : Adicionada a possibilidade de configurar os limites das tabelas de 

desconto de entradas por Dias, Dias por Zona, Num. Vezes e Num. Vezes 

Por Zona 

ww. Geral : Na configuração da avaliação de desempenho passou a estar 

visível a ordem 

xx. Geral : A lista de selecção de perfis passou a ordenar por nome, mostrando 

os desactivados no fim 

yy. Gestor de Mensagens : Possibilidade de seleccionar a lista de destinatários 

a partir da pesquisa de uma estatística 

zz. Nutrição : Possibilidade de se criar novas unidades de medida em 

alimentos compostos. Na versão anterior não permitia. 

aaa. Nutrição : Correcção das condições de aplicabilidade nos valores de 

referência que não estavam a ter a versão do questionário em conta 

duplicando as respostas. 

bbb. Quiosque : O quiosque de reservas deixou de apresentar qualquer 

marcação existente sem ocupação de espaço 

ccc. SEPA : Novo botão com informação adicional na janelas dos ficheiros 

processados SEPA, com detalhes sobre os códigos, inventário e bancos. 

ddd. Turmas : No caso de existir lista de espera ou sobrelotação a 

inscrição dos utentes nas turmas passou a validar a permissão "Gerir Lista 

de Espera" 

Realizou-se novo layout para os cartões dos utentes incluindo agora o novo 

logotipo da Junta de Freguesia de Alcabideche. 
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Devido a nova funcionária em funções foi adquirido um portátil Lenovo G50 onde 

foi criado novo correio eletrónico (Mafalda.gomes@jf-alcabideche.pt) e 

devidamente configurado. 

O gabinete da ação social foi alterado estando agora localizado no piso 0 (antiga 

Geração C). Devido a falta de cablagem foi criada uma ligação à rede interna da 

junta de freguesia via Wifi (Wireless). 

O gabinete da Tesouraria foi igualmente modificado. Foram feitas as devidas 

alterações à cablagem do local bem como a organização de cabos dos aparelhos 

que servem para comunicar com o servidor. A multifunções foi igualmente 

alterada para uma nova posição dentro do gabinete da Tesouraria e o processo 

decorreu na normalidade. 

B) Design Gráfico e Telecomunicações 

Foi feito a renegociação do contrato atual com a Vodafone para os serviços de 

banda larga, central telefónica virtual e comunicações móveis. 

Foi-entregue novos equipamentos móveis/fixos (2 smartphones Vodafone VF695 

& 1 smartphone Huawei P8 Light). 

A funcionária Mafalda Gomes ficou com o nº de telemóvel “936 573 167”, 

extensão fixa “215” e extensão móvel “9215”. 

O antigo smartphone da funcionária Maria dos Anjos foi extraviado e feito a 

devida queixa junto das autoridades competentes. Já lhe foi entregue novo 

equipamento móvel/fixo. 

O atendimento automático, gestão das chamadas externas e fila de espera, da Sede 

da Junta de Freguesia vai ser alterado para a seguinte ordem: 

1.1. Atendimento geral 

1.2. Contabilidade e/ou Tesouraria 

1.3. Ação Social 

1.4. Complexo Desportivo de Alcabideche 

1.5. Cemitério de Alcabideche 

mailto:Mafalda.gomes@jf-alcabideche.pt
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Realização de Cartazes para a Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche. 

Realização de cartazes para a Ação Social. 

Realização de cartazes para Escola de Música Michel Giacometti. 

C) Internet e Web Design 

A página inicial da Junta de Freguesia de Alcabideche foi modificada com uma 

imagem do Pisão. 

Segue abaixo lista de artigos publicados na página da Junta de Freguesia e 

partilhados na página da rede social Facebook: 

1.1. Zumba - Aula experimental 

1.2. Pilates - Aula experimental 

1.3. Baile duo "Nelson & Nelson" 

1.4. Feira de Saúde e Envelhecimento ativo 

1.5. Piscina - Qualidade da água 

1.6. Dia Mundial do Coração 

1.7. Cerimónia - Bolsas Sociais 

1.8. Lançamento dos livros 

1.9. Dia internacional das pessoas com deficiência 

1.10. Recital de Natal 

1.11. Ação de sensibilização - Comércio Seguro 

1.12. Zumba - Aula experimental 

1.13. Avós na Net - Edição 2015 

1.14. Ação de sensibilização - Idosos em Segurança 

1.15. Piscina - Qualidade da água 
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1.16. Projeto "Vem daí até nós" 

1.17. Aula Grátis - Música para Bebés 

1.18. Piscina - Qualidade da água 

1.19. Dançar no Espaço 

1.20. Convívio - São Martinho 

1.21. Comunicação 

1.22. Idosos em Segurança 

1.23. Orquestival - 14º Aniversário 

1.24. Próxima paragem: O Mundo! 

1.25. «Contra o Discurso de Ódio Online: uma Campanha em Movimento» 

1.26. Vela sem limites 

1.27. Inscrições - Coro 

1.28. Semana pelo Combate à Pobreza e Exclusão Social 

1.29. Baile duo "Lua Nova" 

1.30. Piscina - Qualidade da água 

1.31. Concurso de fotografia - Combate à Pobreza e Exclusão Social 

1.32. Krav Maga - Aula experimental 

1.33. Dia Mundial da Música 

1.34. Natal 2015 

1.35. Press release - Jornal 

1.36. MOÇÃO SOBRE REFUGIADOS/AS 

1.37. Resultados - Legislativas 2015 
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1.38. Eleições legislativas 2015 

1.39. Edital - Reunião ordinária 22 de Setembro 

1.40. PROCEDIMENTO CONCURSAL – Resultados 

 

D) Google Analytics (Estatística de visitas) 

Google Analytics é um serviço gratuito e oferecido pela Google no qual exibe as 

estatísticas de visitas, navegador, origem de tráfego, etc. ao qual passamos a apresentar 

de seguida os resultados para o último trimestre do ano corrente para a nossa página 

de internet www.jf-alcabideche.pt: 

Período contabilizado: 01 de Outubro a 2 de Dezembro de 2015 

 

E) Facebook 

Alguns dados de maior relevo a destacar este último trimestre com a nossa presença na 

rede social Facebook. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados 

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

período: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jf-alcabideche.pt/
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99 novos “Gosto” 

 

F) Economato 

1. Renovação de stock para as impressoras existentes no Parque Informático. 

2. O parque informático das impressoras atual é: 

a. OKI MC 360 [Cor e Preto & branco] - JFA (Piso 0, no posto de atendimento nº 1 

e 2) 

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

c. Brother MFC 7360N [Preto & branco] – JFA (Piso 0, no posto de atendimento 

nº3) 

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

e. RISO COMcolor7150 Multifunções [Cor e Preto & branco] – JFA (Piso 1 – 

reprodução de documentos grandes e cartazes) 

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

g. EPSON TN101 / Máquina de talões - CDA (Recepção, nave principal) 
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Proteção Civil 

A Comissão Municipal de Segurança reuniu no final de novembro, tendo sido 

por várias entidades apresentados os resultados referentes aos indicadores de 

segurança de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram também realizadas as reuniões do conselho municipal de protecção 

civil e  da Floresta, tendo sido debatidos os assuntos relacionados com “o 

safety “  do concelho de Cascais e especialmente da Freguesia de Alcabideche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Atividades 
 

 

2015 

62 

 

Escola Michel Giacometti 

  

1. Requalificação do Espaço Montepio : 

a) Arrumação do material de estúdio na Sala de Arquivo 

b) Limpeza da sala de arrumos 

c) Reorganização das 3 salas de estúdio + Nave Central 

 

2. Reorganização do Estúdio EMMG Montepio 

a) Aquisição de suportes para colunas 

b) Reorganização de horários 

       

3. Reformulação das Salas de Aulas 

a) Criação de 2 novas salas de aula – Uma para pianos e multidisciplinar e 

outra para guitarras e voz 

b) Em consequência disto foi possível garantir horário a todos os 

professores 
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4. Admissão de novos professores nas áreas  da Guitarra, Voz, Coro e Sopros 

 

5. Dinamização das inscrições na Escola de Música através de publicidade no 

Facebook, distribuição de cartazes pelos Agrupamentos de Escolas de 

Alcabideche e espaços comerciais da Freguesia. 

 

6. Concepção e Produção do Workshop de Violino na Escola Fernando Teixeira 

Lopes na Amoreira 

a) Produção conjunta entre o Departamento de Educação e a Escola de 

Música, esta iniciativa teve como principais objectivos a abertura da 

Escola à comunidade educativa e a angariação de alunos 

b) A cargo da Prof. Catarina Frias, o Workshop permitiu que um grupo de 

crianças tivesse tomado contacto com o violino, havendo 

posteriormente inscrições nestas disciplinas na semana seguinte 

 

7. No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Música, a EMMG promoveu 

uma semana de aulas experimentais que obteve uma adesão incrível junto do 

publico. O resultado reflecte-se nas 32 inscrições realizadas só no mês de 

Outubro. Conforme o cartaz abaixo colocamos o ênfase nas disciplinas que 

mais carecem de alunos: Violino, Canto, Violoncelo, Sopros e Bateria 
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8. Outubro é também o mês de lançamento do Coro Infantil de Alcabideche, 

projeto que nasce da parceria entre a Junta de Freguesia de Alcabideche, a 

Escola Michel Giacometti e o Agru-pamento de Escolas de Alcabideche. O coro 

é dirigido pela Prof. Rafaela Albuquerque 

 

9. Divulgação de Aula Grátis de Música para Bebés dia 11 de Novembro,  

disciplina de Iniciação Musical sob a orientação da Prof. Carla Martins 

 

10. Balanço das Inscrições no trimestre (Setembro a Dezembro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) No quadro abaixo podemos ver a evolução das inscrições desde Setembro (132 

alunos) até Dezembro (182 alunos) em comparação com o ano lectivo anterior. A 

Escola regista um crescimento de cerca de 30 alunos por mês. 
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