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INTRODUÇÃO

3

A capacidade de realização no 3º trimestre de 2020 aqui organizado com referência às diversas
áreas de resposta da J.F.A no seio da comunidade, tem por base uma linha orientadora de cariz
social, inclusiva e potenciadora na gestação de cadeia de valor para a freguesia.
O respeito pelos acordos protocolados em diversas áreas com a CMC, nomeadamente no espaço
público, pequenas 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 J.F.A. um valor
inquestionável do seu património cultural.
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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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 do Vogais / Assistente Social / Apoio Psicológico;

•

Pedidos de atestados (863);

Qualquer atestado, certidão ou confirmação é elaborado e entregue na hora em que é requerido,
desde que todas as condições necessárias sejam satisfeitas.
Podem requerer atestados/certidões/confirmações:
•

Eleitores da freguesia, desde que acompanhados do seu bilhete de identidade ou cartão de
cidadão.

•

Cidadãos que não estejam recenseados na freguesia, acompanhados da declaração de
responsabilidade e dois comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da
freguesia (com fotocópia de bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de
casas comerciais da área da freguesia;

•

Estrangeiros sem possibilidade de se recensearem, acompanhados da autorização de
residência ou passaporte atualizados, assim como de declaração de responsabilidade e dois
comprovativos de residência/ duas assinaturas de eleitores da freguesia (com fotocópia de
bilhete de identidade ou cartão de cidadão) / dois carimbos de casas comerciais da área da
freguesia.

Qualquer confirmação de situações económicas, insuficiência ou outras requer sempre a
apresentação da última declaração de IRS/IRC ou certidão das Finanças respetiva e último recibo
de vencimento ou comprovativo de subsídio de desemprego.
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Se não conseguir comparecer pessoalmente na secretaria da junta de freguesia, poderá 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 – 729;

•

Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (334) / Apoio Psicológico (320);

•

Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta;

•

Solicitação de atendimento para gestão de conflitos (0) / atendimento de consulta jurídica
(6).

A

Junta

de

Freguesia

com

esta

iniciativa

pretende

garantir

que

todas

as

pessoas,

independentemente do seu estatuto socioeconómico, possam ter acesso a um serviço de qualidade
que assegure um direito humano fundamental do ser humano: apoio técnico personalizado.
A assinatura do protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia de Alcabideche e o Centro de
Arbitragem, bem como a assinatura de protocolo com a Delegação de Cascais da Ordem dos
Advogados, vem também ao encontro destas necessidades, assegurando serviços de informação
e consulta jurídica.
•

Licença e Registo de canídeos e gatídeos – 340;

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)
Preenchimento e assinatura do impresso respetivo e entrega do mesmo no balcão de atendimento.
Transferência de propriedade (novo detentor)
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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 (662);

•

Correspondência expedida (39);

•

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

•

Autenticação de fotocópias;

•

Inscrições e pagamentos de CAF;

•

Inscrições e pagamentos de Interrupções Letivas;

•

Inscrições e Pagamentos da Escola de Música Michel Giacometti;

•

Apoio à Assembleia de Freguesia;

Cemitério – Serviços administrativos
•

Gestão diária do espaço e atendimento personalizado;

•

Controle permanente do arquivo de sepulturas (perpétuas e temporárias), jazigos,
ossários e columbários;

•

Atualização permanente dos novos registos informáticos no mapa/planta do Cemitério;

•

Manutenção, conservação e limpeza do cemitério.
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Funções de apoio ao órgão executivo
Apoio técnico administrativo nas reuniões do órgão executivo, assegurando a execução das
suas deliberações, despachos e decisões;
•

Colaboração e apoio ao Presidente da Junta na área administrativa e tratamento dos
elementos para 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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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 Complexo Desportivo de Alcabideche.

•

Abertura do procedimento Concursal para Constituição de Relação Jurídica de Emprego
Público por Tempo Resolutivo Certo, pessoal para as AEC`S (Atividades de Enriquecimento
Curricular do primeiro Ciclo), AAAF (Atividade de Animação de Apoio à Família - Pré Escolar),
Ludobiblioteca, CAF (Componente de Apoio à Família), interrupções letivas e Escola de
Música Michel Giacometti, bem como a realização das respetivas entrevistas e classificações
finais;

•

Realização de testes rápidos de despiste à covid-19 aos funcionários, sempre que os
mesmos voltavam do período de férias;

•

Realização de testes rápidos de despiste à covid-19 aos funcionários da educação antes de
regressarem às escolas.
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ESPAÇO PÚBLICO
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Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada
portuguesa) nas diversas ruas da Freguesia bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano.
Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia:
Rua | Localidade
Rua Costa Pinto – Amoreira #5
Rua Cesário Verde – Atibá
Rua da Giesta – Zambujeiro

Calçadas

Rua de Vila Real – Pai do vento #1
Estrada da Atrozela – Atrozela #3 #4
Praceta do Moinho – Alcabideche #2
Rua Valentim Henrique – Alcabideche
#6

#1
1

#2
1
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DEPOIS

ANTES

#4
1

#3
1

#5
1
#6
1
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TOPONÍMIA
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Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram colocadas
novas peanhas em vários lugares da freguesia:
Intervenção em placas toponímicas na freguesia:

Execução e manutenção de Placas Toponímicas
Morada

Rua do Bacelo

Localidade

Almoinhas Velhas

Morada

Rua de São Domingos

Localidade

Alvide

Morada

Rua do Depósito da Água

Localidade

Janes

Morada

Praceta da Fazenda

Localidade

Bicesse

Morada

Praceta dos Pinheiros

Localidade

Abuxarda

Morada
Localidade
Morada
Localidade
Morada
Localidade
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL
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Sinalização Vertical

Atrozela

Colocação de espelho parabólico de trânsito

Estrada da Atrozela

Sinalização Vertical

Atibá

Colocação de Sinal baliza de posição na via x2

Rua do Bocage

Sinalização Vertical

Atibá

Colocação de sinal de informação localidade Pau
Gordo

Rua Cesário Verde

Sinalização Vertical

Atrozela

Colocação de sinal de STOP

Rua do Vale de Melão

Sinalização Vertical

Manique

Colocação de Sinal "Farmácia"

Estrada das Neves

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Pintura na via - remarcação sinalização

Rua Valentim Henrique

Sinalização Vertical

Alcabideche

Colocação de Sinal Informação de Passadeira

Rua do Verde Mar #2

Sinalização Vertical

Amoreira

Colocação de balizadores de posição x2

Rua Carlos Anjos, 297

Sinalização Vertical

Amoreira

Colocação de balizadores de posição x2 passadeira

Rua Carlos Anjos, 391 #5

Sinalização Horizontal

Murches

Pintura na via - Barra de STOP

Rua Bartolomeu Dias #7

Sinalização Vertical

Murches

Colocação de sinal de STOP

Rua Bartolomeu Dias

Sinalização Vertical

Amoreira

Recolocação de sinal vandalizado de STOP

Rua Carlos Anjos, 775

Sinalização Vertical

Bicesse

Colocação de sinal estacionamento proibido

Rua da Escola Nova #4

Sinalização Vertical

Adroana

Recolocação de sinal vandalizado - baliza de
sinalização

Rua Luís de Camões #6

Sinalização Vertical

Alcabideche

Colocação de sinal informativo - Igreja Matriz

Rua João Pires Correia #1

Sinalização Vertical

Murches

Colocação de Sinal baliza de posição

Rua Bartalomeu Dias

Sinalização Vertical

Murches

Colocação de Baia Direcional x2

Rua Bartalomeu Dias

Colocação de espelho
de trânsito

Pai do Vento

Colocação de espelho parabólico duplo de trânsito

Rua Aristides de Sousa
Mendes #8

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Pintura na via - linha amarelas - estacionamento

Rua Dr. António Pereira
Coutinho

Sinalização Horizontal

Alcabideche

Pintura na via - remarcação sinalização

Rua Manuel Francisco #9

Colocação Banda de
Velocidade

Amoreira

Colocação de banda de redução de velocidade

Calçada do Juncalinho

Zambujeiro

Colocação de espelho parabólico de trânsito

Estrada do Pisão

Malveira da
Serra

Colocação de Sinal baliza de posição

Estrada da Serra

Pai do Vento

Pintura na via - linha amarelas - estacionamento

Rua das Calçadas

Colocação de espelho
duplo de trânsito
Sinalização Vertical
Sinalização Horizontal
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Colocação de espelho
de trânsito

Murches

Colocação de espelho parabólico de trânsito

Rua Júlio Dinis

Sinalização Vertical

Manique

Recolocação de sinal Trânsito Vandalizado

Estrada de Manique

Colocação de espelho
de trânsito

Arneiro

Colocação de espelho parabólico de trânsito

Rua do Cabo

Sinalização Vertical

Bicesse

Recolocação de sinal Trânsito - acidente viação

Largo do Chafariz

Sinalização Vertical

Atibá

Colocação de balizadores de posição x2

Rua do Bocage

Sinalização Horizontal

Pai do Vento

Pintura na via - linha amarelas - estacionamento

Rua Pai do Vento

Sinalização Horizontal

Alcoitão

Pintura estacionamento mobilidade reduzida

Rua Francisco Ribeiro

Sinalização Vertical

Atrozela

Recolocação de Sinal Stop

Rua do Vale do Melão

#1
#2

20

#3
#4

#5
#6

#7

#8

#9
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MOBILIÁRIO URBANO

22

Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, como a recuperação e
eliminação de telhas de amianto nos tanques de Alvide destacando-se as seguintes zonas de
intervenção:
Rua | Localidade
Rua dos Tanques – Alvide #5
Rua Sacadura Cabral – Murches
Rua Particular - Alvide
Rua da Noruega – BCV
Rua das Calçadas – Pai do Vento #1

Espaços Públicos

Praceta do Mercado Antigo – Alcabideche #3
Rua Rio das Grades - Alcabideche
Rua Fernando Namora - Murches
Rua João Pires Coreia – Alcabideche #4
Polo Música Michel Giacometti – Amoreira #6
Rua Cesaltina Fialho Gouveia #2
Avenida do Ultramar - Amoreira

ANTES

#1

DEPOIS

#2

#3
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#4

24

#5

25

#6
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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 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

NF

Parque Infantil Maria Lamas

Alcabideche
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche
C 3 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:
Estão a ser executados os trabalhos de poda do arvoredo, corte de prados, mondas e limpeza.
Execução de novo passadiço
Área: 7726,21 m2
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C 11 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:
Área – 1456,39 m2
Decorrem a sistemática monda nos canteiros, relvados e caixas de plantação.
Execução de retanchas.
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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.
Verificação do sistema de rega
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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
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C 55 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:
Área 19,50 m2
Sem rega
Floreiras e canteiros de herbáceas
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.
Área – 18m2
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C 58 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:
Área – 18m2
Sem rega
Canteiro com árvores adultas
Trabalhos de limpeza, manutenção dos espaços verdes e podas
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C 59 – Alcabideche – Manutenção

Últimos trabalhos:
Área – 220 m2
Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas
Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas.
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche também
realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes escolas:

•

•

•

•

•

Agrupamento Cidadela
•

EB1/ JI Malveira da Serra

•

JI Murches

Agrupamento Alapraia
•

EB1 Bicesse

•

JI Bicesse

•

EB1/ JI de Manique

Agrupamento de Alvide
•

Escola secundária de Alvide

•

EB1/ JI de Alvide

Agrupamento de Escolas IBN MUCANA
•

EB1/JI Fernando José dos Santos

•

EB1/ Teixeira Lopes

•

Escola Secundária IBN MUCANA

Agrupamento de Alcabideche
38

•

EB1/ JI Margarida Rodrigues

•

JI Alcabideche

•

EB1/JI Alto da Peça

•

EB1 Nº1 Alcoitão

•

JI Alcoitão

•

EB Malangatana
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EDUCAÇÃO
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O 3º trimestre do ano é habitualmente aquele que é caracterizado, por um lado, pelas dinâmicas
associadas ao encerramento no ano letivo anterior e, por outro, às associadas ao início do novo
ano em setembro. Mantendo-se essa característica, é relevante salientar que o contexto especial,
consequência da pandemia, inevitavelmente, foi o grande desafio enfrentado pelas equipas da
educação JFA, tanto em ambiente de interrupções letivas de julho, agosto e setembro, como na
preparação de todas as condições e aplicação dos normativos inerentes à complexidade do novo
funcionamento em EBs e JIs.
Excecionalmente foi aberto um polo em agosto, no JI Cesaltina Fialho Gouveia, satisfazendo as
necessidades especiais das famílias neste contexto, recebendo crianças tanto do Pré-escolar
como de 1º Ciclo.
Não podemos deixar de destacar todo o esforço e empenho das equipas, que, no terreno
enfrentaram todas as limitações e constrangimentos associados à garantia da segurança das
crianças, no cumprimento das normas emitidas pela DGS, em colaboração estreita com os
Agrupamentos de escola.
Tanto em julho e agosto como em setembro as nossas crianças continuaram a beneficiar de um
conjunto enriquecedor de atividades lúdicas bem divertidas.
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1. Atividades desenvolvidas em interrupção letiva
Ensino Pré-Escolar – Atividade de Animação e Apoio à Família – AAAF
As atividades desenvolvidas em julho e setembro seguiram um planeamento elaborado com
o objetivo de proporcionar atividades diversificadas, enriquecedoras e divertidas para as
nossas crianças. Estas atividades contemplaram oficinas de conto, jogos tradicionais, oficinas
de ciência, artes plásticas, jogos de água, culinária, oficinas de movimento e brincadeira
livre.
As atividades realizadas decorreram tanto no exterior como no interior e foram sempre
momentos de entusiasmo e diversão por parte de todas as crianças.
Logo em julho foi demonstrada a importância da higienização das mãos e o papel
fundamental que tem o desinfetante através de várias experiências práticas participadas
pelas crianças.

O tema central desse período foi “As coleções”, na base do qual se enquadraram as diversas
atividades.
O livro Coleções foi apresentado às crianças às quais foram colocadas variadas questões:
42

Que tipos de coleções existem? O que é um colecionador? O que se pode colecionar? Que
colecionas tu?
Construíram-se recipientes – caixas de coleções - para guardar as coleções a fazer durante o
mês. Para o efeito utilizaram-se matérias de desperdício, como caixas de ovos e rolos de
papel.

Nas atividades de culinária, as crianças escolheram fazer gelados, brigadeiros e pizas. Sejam
doces ou salgados, as nossas crianças estão sempre muito entusiasmadas com a atividade de
culinária. E depois de feitas… estavam uma delícia!
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Oficina de artes: construção de caçadores de sonhos.
O caçador de sonhos, é um amuleto típico da cultura indígena norte-americana e segundo a
lenda separa os “sonhos negativos” dos “sonhos positivos”, além de trazer sabedoria e sorte
para quem o possui.
A construção enquanto atividade escolhida pelas crianças consistiu num arco revestido por
fitas ou tecido, formando uma teia onde lhe foram penduradas penas ou artefactos que
simbolizam a respiração e o ar, elemento essencial para a vida.
Os sonhos bons, aqueles que possuem mensagens importantes, teriam a capacidade de
passar pelo círculo formado no centro da teia, enquanto que todas as energias malignas
ficariam presas nos fios da teia.
Mãos á obra e com os materiais que havia nas escolas surgiram dezenas de caçadores de
sonhos.

44

Mangueirada e jogos de água:
Com um mês bem quente nada melhor que introduzir jogos de água. Splash!!!
Refrescar e brincar, brincar, brincar…
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Corridas coloridas e de coordenação do movimento

Também se fizeram balões de sabão gigantes, pinturas com tinta gelada, areia mágica, arte
com plasticina e muitas experiências!
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No início de setembro foi trabalhada a adaptação das crianças, pela primeira vez em AAAF, ao
espaço e às regras. O livro "O Monstro das Cores vai à Escola" foi utilizado para desmitificar o medo
em relação a uma etapa tão importante como início da escola e para explorar sentimentos.
Durante este período outras atividades dinamizadas tiveram origem na leitura da história infantil "
Será o Mar o meu lugar?". Esta história consciencializa as crianças para o efeito prejudicial do
plástico para os mares e animais marinhos.
Tal como o menino desta história, as crianças também transformaram um saco de plástico num
papagaio de papel e decoraram os papagaios com diversos materiais à sua escolha.
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Para além destas atividades, as crianças brincaram ao ar livre onde recriaram as "cozinhas de lama"
e as pistas de terra, jogaram jogos tradicionais, jogos de água, mangueiradas e brincaram
livremente.

Ensino Básico – 1º Ciclo
As interrupções letivas de verão do 1º Ciclo funcionaram em julho, em cinco espaços distintos,
nomeadamente, EB F. Teixeira Lopes, EB de Alvide, EB de Manique, EB Almada Negreiros e EB
Malangatana, reunindo-se nesta escola crianças da EB M. M. Rodrigues, EB do Alto da Peça e EB
Bruno Nascimento.
Anotamos que, em termos comparativos com o ano anterior, a frequência da interrupção letiva de
verão de 1º ciclo em 2019 foi de 245, enquanto que este ano, devido ao efeito da pandemia, o nº
de crianças em julho foi de 109.
Em setembro funcionaram os mesmos locais, tendo-se registado uma frequência de 105 crianças.
Durante o mês de agosto recebemos cerca de 35 crianças, pré e 1º ciclo, ao longo das 4 semanas.
Ao longo deste trimestre as atividades desenvolvidas decorreram o mais possível nos recreios e
espaços verdes. Usufruir dos espaços lúdicos e verdes das escolas permitiu ir ao encontro das
normas quer da DGS, quer do ministério da educação.
Dessa forma, foram concretizadas atividades como: concertos ao ar livre, jogos tradicionais,
cinema de rua, jogos de água, caça ao tesouro, pintar elementos da natureza, culinária, entre
outros desafios que foram sendo colocados às crianças.
Mediante também, os constrangimentos atuais e as restrições, foram apoiadas algumas atividades
propostas pelas crianças, como por exemplo: batalha de balões de água e “gelo colorido”.
As crianças adoraram as atividades e são realmente felizes a brincar na rua livremente!
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Desenhar e pintar com “gelo colorido”

2. Reuniões de monitorização e avaliação do Programa Crescer a Tempo Inteiro e preparatórias
das atividades de enriquecimento curricular e apoio à família
Na qualidade de entidade parceira no Programa Crescer a Tempo Inteiro, a JFA participou num
conjunto de reuniões que envolveram as Dir. de Agrupamentos de Escolas, representantes de
Pais/EE e responsáveis da C.M.C., tendo como objeto a avaliação do ano letivo de 2019/2020,
a preparação do de 2020/2021 e ainda concertar todas as formas de adaptação do
funcionamento às normas da DGS em contexto de pandemia.
Todos os parceiros enunciaram a vontade de dar continuidade à colaboração com a JFA.
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3. Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos
estabelecimentos de ensino da Freguesia
Ao longo deste 3º trimestre decorreram várias intervenções requeridas para garantia das
devidas condições de funcionamento das instalações escolares.
Foram dadas respostas a todas as solicitações dos estabelecimentos de ensino básico e
secundário no âmbito do Acordo de Delegação de Competências em vigência.
No período anterior ao início do ano letivo foram identificadas as necessidades escola a escola,
no respeitante às pequenas reparações e intervenções realizadas ao nível de alvenaria,
eletricidade,

pavimentos,

fechaduras,

estores,

segurança,

esgotos,

e

reparação

de

equipamentos em todas as escolas da Freguesia.
Destacamos uma intervenção maior, por exemplo a substituição do pavimento na zona dos
wcs do JI F. Teixeira Lopes, só possível de concretizar neste período.
Salientamos também neste capítulo o grande desafio de selecionar e fornecer, para além dos
consumíveis correntes, os especiais produtos de desinfeção e prevenção associados ao
covid19.
Como é habitual, o acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir
especial complexidade, implicando o envolvimento, nomeadamente do Executivo da Junta e
outro pessoal de apoio.
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Apresentamos, a título de exemplo e através de imagens, algumas pequenas intervenções:
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GABINETE DE PSICOLOGIA
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Com este relatório pretende-se espelhar a atividade desenvolvida durante o 3º trimestre de 2020
(01 julho a 30 de setembro).

Desde o início do período em referência foram atendidas em consultas de avaliação e intervenção
individual um total de 320 fregueses, cujas idades variaram entre as diferentes faixas etárias, como
se poderá verificar através da observação do gráfico relativo às idades dos utentes.
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No que respeita à origem dos pedidos, as sinalizações foram efetuadas pelos professores ou pelos
próprios fregueses a este serviço em número de 320.

A nível de intervenções dependendo da situação, o número em cada caso oscilou. Registando-se
um total de 1108. Podemos constatar que há uma maior frequência nas consultas de
aconselhamento psicológico, seguidas das reuniões com pais, e logo em seguida as avaliações
psicológicas.
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O elevado número registado nas “outras diligências” referem-se basicamente 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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Na maior parte das consultas de avaliação psicológica foram necessários ministrar alguns testes
(253). A sua aplicação é útil, porque vai proporcionar obter algumas informações de maneira mais
objetiva, correndo o risco que se não fossem aplicados talvez se levasse mais tempo para poder
fazer um diagnóstico e consequente intervenção. Refira-se que o nº e tipo de testes aplicados
variam em função da fundamentação do pedido. Verificou-se que os testes projetivos foram os
mais aplicados, seguidos pelos de aptidão e os de avaliação cognitiva.
No período em questão, salienta-se que não foram aplicados testes de desenvolvimento. Neste
parâmetro registaram-se ainda algumas faltas, embora seja uma situação pouco frequente.
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Das avaliações descritas no quadro anterior merece destaque o registo de 267 informações
psicológicas, a elaboração de 69 relatórios psicológicos e a realização de 73 elementos escritos.
Foram solicitados 20 pedidos de informações para outras entidades, e foram efetuados 17 pedidos
de consultas junto dos médicos de família e em outras especialidades, conforme se pode constatar
no quadro seguinte.
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A figura e o gráfico que se seguem, traduzem os encaminhamentos efetuados em número de 73
(tendo em conta a situação de saúde publica que estamos a atravessar). Observa-se que foram
realizados 19 encaminhamentos para consultas com os médicos de família (esta metodologia é
frequente, pois muitas situações são reencaminhadas para outras especialidades após triagem pelo
respetivo médico de família). Seguiram-se os encaminhamentos para rastreio da fala.
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Aguardam-se os resultados destas diligências que foram tomadas no decurso das intervenções,
no sentido de obter informação complementar às avaliações e desta forma adequar as
medidas/estratégias já tomadas.
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Continuidade no seguimento das linhas e dos atendimentos de diversa ordem que se organizaram
em conjunto com a Câmara de Cascais para responder às necessidades do atual contexto - COVID
– 19. Resposta às solicitações dos fregueses do Concelho, nomeadamente os da Freguesia de
Alcabideche.

Neste âmbito até a presente data, foram atendidos 6 fregueses e feitos os encaminhamentos de
acordo com as necessidades que estes apresentavam, apoio psicológico (maioritariamente),
compra de bens de primeira necessidade, compra de medicamentos, ou apoios socias.
Finalizando, refira-se que foram abrangidas 97 famílias, resultante da intervenção do Gabinete de
Psicologia da Junta de Freguesia de Alcabideche.
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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 Julho a Setembro de 2020.
Neste período foram realizados 343 atendimentos e 10 visitas domiciliárias.

GABINETE DE SERVIÇO SOCIAL – ATENDIMENTOS SOCIAIS
O Atendimento Social nesta Junta de Freguesia visa a orientação e apoio social a indivíduos ou
famílias em situação de carência ou vulnerabilidade.
Tenta prevenir ou restabelecer o seu equilíbrio funcional, mobilizando os nossos próprios recursos
ou os recursos da comunidade.
O atendimento social deste gabinete tem como objetivos específicos:
•

Informar, orientar e apoiar através de metodologias próprias, indivíduos e famílias em
situação de risco, vulnerabilidade ou exclusão social;

•

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

•

Mobilizar recursos de modo a atingirem uma progressiva autonomia pessoal, social e
profissional dos indivíduos/famílias.
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Quadro de Dados:
Nº/Natureza

Intervenções
Informar, orientar e apoiar no preenchimento de

255 Informações

documentos, estabelecer contactos e articular com
outras entidades.

46
Creches/Jardins de
Infância.

Solicitação de creches/ Jardins de Infância, para a sua
integração.

59 Situações de

Apoio a nível de bens alimentares e outros, para as

Emergência

famílias que se encontram em situação de desemprego
e com fracos recursos económicos.

10 Visitas

Todas as visitas efetuadas foram informadas por

Domiciliárias

munícipes na junta de Freguesia, são situações de
provas de vida, e outras.

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.
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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:
➢ Pagamento para aquisição de óculos;
➢ Pagamento de rendas;
➢ Pagamento de uma mensalidade de creche;
➢ Pagamento de limpeza de duas habitações, (Insalubridades);
➢ Pagamento de faturas de luz;
➢ Pagamento de receitas médicas;
➢ Pagamento de faturas de água.
Perante a situação que se está a viver, do COVID 19, no mês de Julho e Agosto foram entregues 59
cabazes de bens Alimentares, a 59 famílias 187 pessoas 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
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cultural e ocupação de tempos livres, deste modo a técnica da Junta de Freguesia de Alcabideche
desloca-se a estes dois centros de convívio uma vez por semana fazendo o acompanhamento
dos utentes. Os centros dispõem de aulas de ginástica, ensaio do grupo coral e outras atividades,
como artes decorativas. Perante esta situação que se está a viver, os centros de Convívio
encontram-se encerrados.

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 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.
A situação de pandemia que nos encontramos, encontram-se encerradas, as atividades.
3.2 - Ajudas Técnicas
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Este projeto apoia famílias que necessitam de equipamentos sociais, como camas
articuladas, andarilhos e cadeiras de rodas. Estes equipamentos são indispensaveis à autonomia e
integração de pessoas com deficiência e dependencia total ou parcial , permanente ou temporária.
A junta de freguesia, tem disponivel quatro camas, dois andarilhos e três cadeiras de rodas.
3.3 - 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 32 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 creche e a Câmara Municipal de Cascais
também, de forma a garantir um maior número de vagas.
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4. ATIVIDADES COM ENTIDADES PARCEIRAS
4.1 – Projeto “Nós e os Outros”
O programa Nós e os Outros é um programa de Intervenção estruturado para a população
sénior dos Centros de convívio com dinâmica de grupo e metodologias ativo-participativas.
Este programa destina-se à população idosa, sendo os técnicos de centro de convívio um elo
fundamental no planeamento das ações e intervenção com esta população.
Todas as iniciativas desenvolvidas ao contemplarem atividades em grupo e permitirem o
desenvolvimento de relações interpessoais entre os idosos favorecem a saúde social, ao
promoverem a participação em atividades sociais, ao fortalecerem as relações com os amigos,
tentando prevenir o isolamento igualmente para a promoção da saúde do idoso.
Os utentes dos centros de convívio de Alvide e Alcoitão irão participar, neste programa.
Este programa é parceria com a Câmara Municipal de Cascais, este projeto continua a aguardar,
que a situação da pandemia, melhor.
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4.2 – Bolsas Sociais – creches e jardins de infância – 2020/2021
As bolsas Sociais permitem a integração de crianças em creche de rede privada, numa iniciativa da
Câmara Municipal de cascais, em parceria com as uniões /junta de freguesia do concelho, com a
colaboração das creches. As inscrições decorreram no período de 1 de junho a 30 de junho, foram
selecionadas 9 famílias.
As creches, que foram contempladas com as famílias são a Garatuja, Os fraldinhas, O Peluche, Os
Traquinas e a Escolinha da Ana.
Quanto ao Jardim de Infância, inscreveram-se 12 famílias, aguarda-se a seleção das mesmas.
Em relação ás Bolsas Sociais, este ano, houve pouca adesão, derivado á situação económica das
famílias, consequência da situação COVID19.

Técnica Superior de Serviço Social
Mariana Lúcia Rodrigues
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PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO
ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS
(POAPMC)
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Em articulação com a Segurança Social, a Junta de Freguesia de Alcabideche encontra-se a mediar
o Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), que se destina a pessoas
e famílias em situação de carência económica, de Alcabideche. Atribuindo cabaz mensal de
alimentos secos, refrigerados e congelados, que corresponde a 50% das necessidades energéticas
e nutricionais individuais.
Os alimentos do cabaz são distribuídos e calculados em função dos grupos etários (adultos (+/40 anos), Idosos (> 60 anos), crianças (2 anos e 9 anos) e adolescentes (14 anos), bem como das
suas necessidades. Sendo constituído por 25 itens, ainda que a sua distribuição seja alternada:
leite meio gordo, queijo flamengo meio gordo, arroz, massa, cereais de pequeno-almoço, tostas,
bolacha Maria, feijão, grão-de-bico, ervilhas, frango, pescada, atum em conserva, sardinhas em
conserva, cavala em conserva, azeite, tomate em conserva, mistura de vegetais para a preparação
de sopa, brócolos, espinafres, feijão-verde, alho francês, cenoura, creme vegetal e marmelada.
Cabe a Junta de Freguesia de Alcabideche como mediadora, a distribuição de géneros alimentares
às pessoas mais carenciadas, bem como o desenvolvimento de três medidas de acompanhamento
com vista à inclusão social das pessoas a serem realizadas até Agosto 2021.
Durante os meses de Julho e Agosto deu-se continuidade aos trabalhos realizados nos meses
anteriores de contacto com as famílias e inserção no POAPMC.
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No mês de Setembro, mais concretamente no dia 18 de Setembro, os alimentos foram entregues
a 214 pessoas, correspondendo a 62 agregados. A entrega foi realizada na Loja Social da Adroana
entre as 9h e as 17h.
Os dados a realçar são as 464 pessoas que reúnem requisitos para estarem abrangidas pelo
programa, tendo em conta que 442 pessoas já se encontram elegíveis e 22 pessoas aguardam
aprovação da Segurança Social.

A Técnica Responsável
CONSTANÇA CASTANHEIRA
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COMPLEXO DESPORTIVO DE
ALCABIDECHE
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1.- ESTRUTURA E OCUPAÇÃO
Tendo em conta o horário de funcionamento das instalações do Complexo Desportivo de
Alcabideche, durante o terceiro trimestre de 2020 (contabilizado de 15 a 30 de Setembro de 2020,
em virtude da suspensão temporária de todas as atividades desportivas, a partir de 14 de Março,
seguindo orientações da Direção Geral de Saúde, devido à pandemia ligada ao Coronavírus –
COVID-19), foram reiniciadas grande parte das nossas atividades desportivas pontuais e/ou
regulares,

com

a

exceção

das

realizadas

na

Piscina

(devido

a

intervenção

de

reconstrução/remodelação de alguns espaços de apoio – Balneários e Vestiários), onde estão
incluídos os projetos em parceria com a Câmara Municipal de Cascais (“Projeto Sénior” e “Nadar a
Brincar”), uma vez que, no contexto atual, têm por base utilizadores de faixas etárias identificadas
como populações de risco.

1.1.- Atividades Regulares
1.1.1.- Pavilhão:
a) Aulas Curriculares de Educação Física, de 2.ª a 6.ª feira;
b) Grupo Desportivo Estoril Praia, dinamização de treinos de Futsal, de 2ª a 6ª Feira;
c) Aluguer de Espaço, para realização de Futsal, entre as 20:00h e as 21:00h, às 6.ªfeiras.

1.1.2.- Ginásio 1 e 2
a) 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 e a Ginástica Acrobática.

1.1.3.- Sala de Fitness, Musculação e Spinning
a) Atividades dinamizadas de 2.ª feira a sábado.
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1.1.4.- Campo de Ténis
a) Aulas dinamizadas de 2.ª a 6.ªfeiras, bem como, sob a forma de aluguer, de 2.ª a Domingo,
para a prática informal da modalidade.

1.1.5.– Piscina
a) Temporariamente encerrada, devido a intervenção de reconstrução/remodelação de alguns
espaços de apoio – Balneários e Vestiários.

1.2.- Atividades Extraordinárias
No espaço temporal a que o presente relatório diz respeito, há a registar o Jogo GD Estoril Praia vs
AGDRB Tojeira, a contar para a Taça de Cascais’19 (XVII Torneio de Futsal Sénior Masculino),
realizado no dia19.09.2020 (sábado).

2.- QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS

a) Manutenção e reparação de equipamentos relativos à Segurança dos edifícios (Piscina e
Pavilhão).

- Pavilhão:
. Manutenção dos espaços de apoio (vestiários, balneários);
. Manutenção, reparação e/ou substituição de equipamentos dos espaços de
apoio/espaços desportivos: (Reparação e pintura de paredes; reparação fechaduras, portas,
luzes, tomadas, torneiras, autoclismos, ralos, dispensadores de toalhetes para as mão e
papel higiénico);
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. Manutenção das ferragens das cadeiras das bancadas de apoio ao Pavilhão;
. Reparação e manutenção de componentes da tubagem de apoio aos balneários e
WC’s;
. Finalização da substituição do chão do ginásio #2 e respetiva impermeabilização.

3.- BALANÇO DE INSCRIÇÕES E/OU REINSCRIÇÕES DURANTE O TERCEIRO
TRIMESTRE DE 2020
No gráfico apresentado seguidamente, podemos observar a evolução de inscrições/reinscrições,
dentro do período a que diz respeito o presente relatório (contabilizado de 01 a 31 de Julho e de
15 a 30 de Setembro de 2020, uma vez que, durante o mês de Agosto as instalações estiveram
encerradas), sublinhando a suspensão de todas as atividades desportivas, a partir de 14 de Março,
seguindo orientações da Direcção Geral de Saúde, devido à pandemia ligada ao Coronavírus –
COVID-19. No seu somatório, o total de inscrições/reinscrições, é 302.

Inscrições de Julho a Setembro 2020

Julho - 268
Agosto - 0
Setembro - 34
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INFORMÁTICA
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PARQUE INFORMÁTICO
•

Balcão virtual – Utilizadores criados: 14
http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/

•

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

•

HELPDESK:
a.

Sede da Junta

b. Complexo Desportivo de Alcabideche
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.

INTERNET E WEB DESIGN
•

Criação de artigos na página de internet da freguesia e depois publicados e partilhados pelo
Facebook e Instagram.

•

Criação de artigos na página:
•

BOLSAS DE MÉRITO 2020 - REGULAMENTO

•

EDITAL - CONCESSÃO (COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE)

•

PROCEDIMENTO CONCURSAL - ESCOLAS 2020/2021

•

TRADIÇÕES DE PORTUGAL

•

BOLSAS SOCIAIS - CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA

•

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE ALCOITÃO

•

CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MOTOCLUBE DE CASCAIS

•

ECOCENTRO MÓVEL DE CASCAIS

•

REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DE JOGOS DO BAIRRO IRENE

•

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA CRUZ
VERMELHA

•

INTERRUPÇÕES LETIVAS - SETEMBRO 2020
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GOOGLE ANALYTICS (ESTATÍSTICA DE VISITAS)
Período contabilizado: 22 de junho de 2020 a 21 de setembro de 2020.

78

79

80

81

FACEBOOK / INSTAGRAM
JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE
•

O crescimento nas redes sociais para este último trimestre é de 179 “Gosto” contabilizados.

•

Conta do Instagram com 772 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: 179 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 65 NOVOS SEGUIDORES

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE
•

Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1194 “Gosto”
contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados com
referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 1 NOVOS “GOSTO”

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;
7. Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave principal);
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APOIO INFORMÁTICO ÀS ESCOLAS BÁSICAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA
AE Ibn Mucana / Alcabideche
Eb1/Ji Manique
•

Na sala 9 o teclado ficou a funcionar.

•

Na sala 3 foi recolhido o monitor que a HP deixou porque apresentava defeito.

•

Na sala do 3ºH foi reposto o cabo patch panel no bastidor e chamei a atenção ao corpo
docente desta escola para não deixar as chaves deste bastidor na porta dele visto que é de
fácil acesso a qualquer criança.

•

Na sala 7 o vídeo projetor foi orientado e calibrado. Ainda se fez o acerto da hora e data
no computador a pedido da Professora.

Carga horária: 1h10min

JI Fátima Campino
•

Na sala 1 procedeu-se à substituição do monitor que foi deixado em Março pela UPS
através da HP/CMC. Fez-se a recolha do monitor antigo para a Sede da Junta onde a UPS
através da HP/CMC o recolheu. O processo ficou concluído.

•

Sala do refeitório o banco de memória onde estava a memória encontra-se avariado,
colocou-se a memória no outro banco de memória disponível e ficou tudo a funcionar.

Carga horária: 20min

EB Bruno Nascimento
•

Na sala do 1º, 2º e 4º ano procedeu-se à implementação, instalação e configuração das
impressoras multifunções de jato de tinta Canon TR4500 a pedido deste agrupamento. O
agrupamento também disponibilizou a aquisição de mais 2x cabos USB para fazer a
ligação entre a multifunções e a estação de trabalho.

Carga horária: 2h

JI Cesaltino Fialho Gouveia
•

Na sala do 1º, 2º e 4º ano procedeu-se à implementação, instalação e configuração das
impressoras multifunções de jato de tinta Canon TR4500 a pedido deste agrupamento. O
agrupamento também disponibilizou a aquisição de mais 2x cabos USB para fazer a
ligação entre a multifunções e a estação de trabalho.
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Carga horária: 35min

AE Cidadela
Eb1/ Ji Malveira da Serra
•

Na sala de refeições com o nº de inventário do património da CMC e após realizada toda a
manutenção de software a este ativo, verificou-se que o leitor de cartões está avariado. Foi
pedido indicações no procedimento para a substituição do leitor de cartões à CMC.

•

Na Sala de pe Professores todos os aparelhos de acesso à internet, telecomunicações e
fibra do Ministério da Educação foram repostos.

•

Nas salas 1, 2, 3 e 4 foi tudo ligado e testado. Na sala 1 o Vídeo Projetor não passava a
imagem do computador para o quadro interativo, procedeu-se assim à substituição do
cabo de VGA e ficou a funcionar. Quadro interativo foi calibrado e ficou tudo a funcionar.

•

No jardim-de-infância foi cravado nova ficha RJ45 para dar assim ligação às duas estações
de trabalho que lá existem, ficando assim o acesso à internet reposto.

Carga horária: 3h50min

RESUMO:
A carga total para todas as escolas e jardim-de-infância dispensadas totalizam 180h prestadas a
estes agrupamentos onde também foram contabilizados um total de 9 lâmpadas substituídas e
ainda 9 videoprojectores avariados que foram substituídos e ou à espera de serem substituídos
pela C.M.C.
Contamos também com a solução de pequenos problemas que por vezes não são mencionados
tal como a correta utilização dos aparelhos ao dispor dos professores, como pequenos
problemas de má gestão dos softwares disponíveis em cada um destes PC’s.
Ainda se mantêm o desafio de concluir as migrações e implementação

(1)

das linhas de fibra do

ministério de educação em algumas escolas:
•

Malveira da Serra; Maria Margarida Rodrigues; Almada Negreiros; JI Cesaltina Fialho
Gouveia

(1)

84

SALUBRIDADE / CEMITÉRIO
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Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche - 3 º Trimestre 2020
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Julho

agosto

setembro

Meses

Julho

Agosto

Setembro

Total

Inumações

9

10

5

24

Exumações

11

17

2

30

Venda Ossário

3

2

1

6

Venda Gavetões

1

2

1

4

Venda Columbário
Venda SP
Aluguer Ossário

4
0
10

4
1
5

3
0
0

11
1
15

Licença de Lousa

4

1

4

9

Licença Bordadura
Transladações

4
8

0
8

1
5

5
21

Arranjos Sepulturas

3

1

0

4

Averbamentos

0

0

4

4

Buscas

0

0

1

1

- Adjudicação a empresa para limpeza do cemitério.
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- Procedeu-se à colocação de Areia nos Covais.

Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério
87

- Construção e remodelação Casas de Banho do Cemitério (Continuação).

88

- Construção e remodelação dos Balneários do Pessoal.

-

89

Contentor para recolha de entulhos no Cemitério.

- Iniciámos a pintura e remodelação da iluminação da Capela.

90

- Solicitação à Camara Municipal de Cascais de Areia do Rio para Colocação nos Covais.

91

ESCOLA DE MÚSICA MICHEL
GIACOMETTI
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1. Abertura das Inscrições para o ano letivo 2020/2021, no dia 13 de Julho 2020:
a) Planificação dos horários e ocupação das salas;
b) Contactos com os encarregados de educação via SMS, Mail e Telefone para marcação de
horários;
c) Realização da nova tabela de preços, normas de funcionamento e texto de apresentação
da escola;
d) Envio das normas de funcionamento Covid-19 a todos os encarregados de educação e
professores.

2. Qualificação dos espaços escolares:
a) Visitas técnicas ao novo polo da Amoreira ainda em fase de construção – elaboração de
uma lista de materiais a adquirir para as novas salas;
b) Aquisição de consumíveis (cordas, peles, etc.), de 3 novas guitarras, pratos de bateria,
sinos para iniciação musical, entre outros;
c) Transporte de todos os instrumentos musicais e materiais afetos à nossa atividade para
a nova escola na Amoreira. Foram desocupadas as duas salas da Escola Básica Margarida
Rodrigues, o auditório da ABESA e o auditório do Espaço Montepio;
d) Distribuição e arrumação dos instrumentos na nova escola;
e) Colocação dos quadros e dos painéis acústicos;
f) Transporte e afinação dos dois pianos verticais;
g) Arrumação e limpeza a fundo da nova escola;
h) Colocação de dispensadores de álcool gel em todos os polos da EMMG;
i)

Limpeza e afinação de todos os instrumentos de corda;

j)

Distribuição e arrumação das cadeiras na nova escola;
93

k) Montagem de som no novo Auditório e no Estúdio Montepio;
l)

Afixação das normas de funcionamento Covid-19.

3. Arranque do ano letivo no dia 7 de Setembro:
a) Marcação de aulas experimentais com novos alunos;
b) Acertos nos horários dos alunos face às grandes mudanças nos planos escolares;
c) Verificação com a secretaria do número de alunos inscritos e valores respetivos das suas
mensalidades;

4. Inauguração do novo polo da EMMG na Amoreira:
a) Montagem do som para a cerimónia;
b) Distribuição das cadeiras pelo auditório respeitando as regras de distanciamento social;
c) Ensaios com os alunos que foram representar a escola;
d) Apoio técnico durante a cerimónia;
e) Atuação das alunas Miriam Pedro e Inês Flora.
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