
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

4º Trimestre 2020 



 

2 

ÍNDICE 

Introdução ........................................................................................................................................................................................................... 3 

Serviços administrativos ............................................................................................................................................................................... 5 

Recursos humanos ........................................................................................................................................................................................ 12 

Espaço Público ................................................................................................................................................................................................ 14 

Toponímia ........................................................................................................................................................................................................ 19 

Sinalização Horizontal/Vertical .............................................................................................................................................................. 22 

Mobiliário Urbano ......................................................................................................................................................................................... 26 

Espaços Verdes ............................................................................................................................................................................................... 31 

Educação ........................................................................................................................................................................................................... 44 

Gabinete de Psicologia ................................................................................................................................................................................ 60 

Ação Social........................................................................................................................................................................................................ 68 

Complexo Desportivo de Alcabideche .................................................................................................................................................. 77 

Salubridade / Cemitério ............................................................................................................................................................................. 81 

Escola de Música Michel Giacometti ...................................................................................................................................................... 86 

Informática ....................................................................................................................................................................................................... 90 

 



 

3 

INTRODUÇÃO 
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A capacidade de realização no 4º 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 (519);  

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. 

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. 
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 Inscrição para atividades da JFA – 1551; 

 Apoio aos técnicos – Solicitação para Assistente Social (146) / Apoio Psicológico (64); 

 Gestão de ocupação do Espaço Montepio da Junta; 

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

(14). 

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 – 171; 

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) 

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. 
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 Pedidos de informações gerais; 

 Entrada de correspondência (421); 

 Correspondência expedida (53); 

 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. 

Cartão Mais Solidário  

No Dia Mundial da Alimentação a Câmara Municipal de Cascais em colaboração com o 

Continente/CascaiShopping e o LIDL, lançou um programa para apoio de emergência alimentar: o 

Cartão Mais Solidário. Trata-se de um apoio pontual (máximo 3 meses) e extraordinário, que 

pretende ser uma resposta de emergência para famílias que não recebem outros apoios 

alimentares regulares. 

O Cartão mais Solidário destina-se a munícipes que, no contexto da pandemia, viram 

comprometida a sua capacidade de assegurar as necessidades alimentares básicas com 

rendimentos que, comprovadamente, se equiparem ao 1.º ou ao 2.º escalões do IRS e que não 
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recebam outro apoio alimentar regular (POAPMC, inscritos no Banco Alimentar e a beneficiar de 

Cantina Social ou similares, de Refeitório Social ou da Bolsa Social da Cozinha Com Alma).  

O critério de seleção das famílias beneficiárias implica a apresentação de documentos 

comprovativos do escalão de IRS, como a declaração de IRS e respectiva nota de liquidação, ou 

caso se verifique, a certidão de isenção de IRS, cópia de documentos que fazem prova da 

situação atual face ao trabalho e aos rendimentos (Comunicação de suspensão / cessação do 

contrato de trabalho, Declaração de receção de Subsídio de desemprego ou RSI, entre outros) e 

um comprovativo de morada da Freguesia de Alcabideche. 

Cabe à Junta de Freguesia de Alcabideche a gestão de 250 famílias, bem como a verificação e 

atribuição dos cartões solidários. O valor do cartão depende da dimensão do agregado familiar, 

agregados até 3 pessoas – 75€, agregados de 4 ou mais pessoas – 100€. Este cartão só poderá 

ser utilizado na cadeira de supermercados LIDL e Continente, para aquisição exclusiva de bens 

alimentares, com exceção de alimentação animal e bebidas alcoólicas. Após esgotado o valor 

total do cartão este terá de ser entregue na Junta de Freguesia de Alcabideche, juntamente com o 

comprovativo da compra de alimentos com o respetivo número de contribuinte. Caso exista 

algum produto que não seja previsto pelo programa é automaticamente eliminado e não receberá 

o 2º cartão. Caso esteja tudo em concordância e cumprindo os requisitos, é dado o 2º cartão. O 

3º e ultimo cartão é entregue ou não, com o mesmo procedimento feito anteriormente. 

Até ao momento existiram mais de 120 contactos e foram entregues e avaliadas 32 candidaturas 

completas e enviadas para a Câmara Municipal de Cascais para o devido cruzamento de dados, 

para verificação da existência (ou não) de apoio alimentar. 
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Bolsas de mérito 

No dia 27 de novembro foram atribuídas 8 bolsas de mérito para alunos da freguesia que 

ingressaram ao ensino superior com média igual ou superior a 17 valores. A intenção da 

autarquia ao adotar esta medida é prestar auxílio às famílias, fomentar os estudos bem como 

premiar os estudantes que terminam a fase do secundário e enfrentam um novo desafio, o 

ensino superior. Com a atribuição destas bolsas, a autarquia investe o valor de 6.200,00€, com 

prestações mensais de 100€ por aluno. Tanto o valor atribuído a cada aluno bem como as 

condições de candidatura estão de acordo com o regulamento. 
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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; 

 Realização de testes rápidos de despiste à covid-19 aos funcionários, sempre que 

necessário ou por suspeitas de contacto com um caso positivo. 
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ESPAÇO PÚBLICO 
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Intervenção no espaço público, na recuperação de lancis e manutenção de passeios (calçada 

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

bem como a colocação de pilaretes e mobiliário urbano. 

Foram intervencionadas várias ruas da Freguesia: 

Calçadas 

Rua | Localidade 

Travessa do Jogo – Alvide #1 

Tv. Dr. João António Gonçalves de Amaral - 

Alcabideche 

Estrada da Ribeira – Pai do Vento #4 

Rua Azeredo Perdigão - BCV 

Rua do Pombal - Alcabideche 

Rua de São Domingos – Alvide  #5 

Praceta do Poeta Ibne Mucane - Alcabideche 

Rua dos Bombeiros Voluntários - Alcabideche 

Rua João Pires Correia - Alcabideche 

Rua Manuel Francisco - Alcabideche 

Rua do Pinheiro Manso - Amoreira 

Rua Costa Pinto – Alto da Castelhana   

Praceta da Castelhana – Pai do Vento #3 

Av. Dr. Morais Sarmento – Pai Vento #2 
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18 
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TOPONÍMIA 
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Foram colocadas novas placas com indicação de várias localidades, assim como foram 

recuperadas peanhas em vários lugares da freguesia: 

Intervenção em placas toponímicas na freguesia: 

Execução e manutenção de Placas Toponímicas 

Morada Rua Guiné Bissau 

Localidade Bairro Cruz Vermelha  

Morada Rua Luís de Camões  

Localidade Adroana 

Morada Rua Henrique Mantero Belard 

Localidade Amoreira 

Morada Travessa do Cerrado Grande  

Localidade Manique 

Morada Rua do Mação 

Localidade Manique 

Morada Praceta da Escola Nova 

Localidade Bicesse 

 Propostas 

Morada Largo Francisco Cruz 

Localidade Alvide 

Morada Rua do Madrigal - Arneiro 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL 
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Sinalização Horizontal Alcabideche Marcação de piso - zona de estacionamento Rua Carangueja #1 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de Sinal Informação de Passadeira 
Av. Prof. Armando dos 

Santos  Ferreira 

Sinalização Vertical Amoreira 
Colocação de placa adicional informação - mobilidade 

reduzida 
Rua do Bairro Novo #5 

Sinalização Vertical Alcoitão 
Colocação de placa adicional informação - mobilidade 

reduzida 
Rua Francisco Ribeiro - 

Ribeirinho 

Sinalização Horizontal Cabreiro Colocação de redutores de velocidade Rua Manuel Henriques #4 

Sinalização Vertical Alcabideche Colocação de sinal proibido parar e estacionar Rua Francisco Roquete 

Colocação de espelho 
de trânsito 

BCV Colocação de espelho parabólico de trânsito x2 
Rua Sebastião da Gama 
#3 

Sinalização Vertical Cabreiro Colocação de sinal perigo de lombas x2 Rua Manuel Henriques #7 

Sinalização Vertical Alvide Colocação de placa adicional informação Largo de Alvide 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Manique Colocação de espelho parabólico de trânsito Rua dos Moinhos 

Sinalização Vertical 
Carrascal de 

Alvide 
Colocação de sinal perigo sinais luminosos 3.ª circular 

Colocação de espelho 
de trânsito 

Alcabideche Recolocação de espelho parabólico de trânsito Rua do Monsenhor Moita 

Sinalização Horizontal Murches Marcação de via  – paragem obrigatória  Rua Fernando Pessoa 

Sinalização Vertical Manique Colocação de sinal via sem saída  Travessa do Cerrado 
Grande 

Sinalização Vertical Adroana Colocação de baliza sinalizadora Rua Baden Powell #6 

Sinalização Horizontal Amoreira Marcação de via  – paragem proibido Av. Ultramar #2 
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MOBILIÁRIO URBANO 

  



 

27 

Recuperação de mobiliário urbano em diversos pontos da Freguesia, destacando-se a 

requalificação de fontanários na Freguesia. 

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

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

Local”. 

 

Espaços Públicos  

Rua | Localidade 

Beco do Timóteo – Manique 

Rua Camilo Castelo Branco – Carrascal de 

Alvide 

Praceta do Moinho - Alcabideche 

Rua João Pires Correia - Alcabideche 

Rua da Lagoa - Bicesse 

Rua de São Bernardo - Alvide 

Avenida Brigadeiro Victor Novais Gonçalves - 

Alvide 

Rua de São Domingos - Alvide 

Estrada da Ribeira - Amoreira 

Rua do Cabo – Arneiro #2 

Largo Fernando Pancada Bravo #1 

Rua Baden Powell – Adroana  
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Preservação e defesa do património com o lema – “Usando e Preservando o que É Público” 
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Apontamentos Natalícios na Freguesia  
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ESPAÇOS VERDES 
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A junta de freguesia tem a seu cargo a manutenção de CEVAR ’s o que corresponde a uma área 

total de 14.317 metros quadrados. 

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

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

evitando-se a degradação do ambiente. 

 

CEVARES 

CEVAR LOCAL LOCALIDADE 

3 Agrup. Escolas Ibn Mucana/ Rua do Pombal Alcabideche 

11 Urbanização Urbamar - Sítio Olival Alcabideche  

16 Rua de S. Carlos - Bloco Timor Alvide 

24 Rua Beatriz Costa - Urb. Adroana Adroana 

30 Rua das Padarias Alvide 

55 R. Almada Negreiros - B. º Cruz Vermelha Alcoitão 

57 Praceta do Moinho Alcabideche 

58 Escola Música - Praceta Antigo Mercado Alcabideche 

59 Acesso Cascaishopping – Rotunda Aki Alcabideche 
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Manutenção a cargo da Junta de Freguesia de Alcabideche 

C 3 – Alcabideche – Manutenção 

 

 

Últimos trabalhos:  

Estão a ser executados os trabalhos de Mondas, corte de prados, pequenas podas do arvoredo. 

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

 

Últimos trabalhos:  

Área – 1456,39 m2  

Execução de mondas e podas da vegetação arbustiva e herbácea. 

Requalificação do sistema de rega – sistema de gota a gota. 
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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. 

Colocação de barrotes em madeiras delimitação do espaço verde. 
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C 24 – Alcabideche – Manutenção 

 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 910,95 m2 

Todos os relvados apresentam bom estado. 
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C 30 – Alcabideche – Manutenção 

 

 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 2771,62 m2 

Rega automática em relvados e manchas de plantação 

Prados de sequeiro em taludes 

Execução de mondas. 
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C 55 – Alcabideche – Manutenção 

 

 

 

Últimos trabalhos:  

Área 19,50 m2 

Sem rega 

Floreiras e canteiros de herbáceas. 

Execução de Podas. 

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

 

 
 

Últimos trabalhos:  

O espaço é utilizado para educação ambiental em parceria com o moinho americano da Câmara 

Municipal de Cascais. 

Preparação para o planteio de todo o canteiro. 

Área – 18m2 
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C 58 – Alcabideche – Manutenção 

 

 

 

Últimos trabalhos:  

Área – 18m2 

Sem rega 

Canteiro com árvores adultas 

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

 

 

Últimos trabalhos:  

 

Área – 220 m2 

Prado, canteiros de herbáceas e arbustivas e árvores adultas 

Estão a ser executados os normais trabalhos de manutenção, podas e limpezas. 

 

Reparação dos lancis que limitam o espaço com a via rodoviária. 
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De realçar que ao abrigo do protocolo de educação, a Junta de Freguesia de Alcabideche também 

realiza a manutenção dos espaços verdes e parques infantis das seguintes escolas: 

 Agrupamento Cidadela 

o EB1/ JI Malveira da Serra 

o JI Murches 

 Agrupamento Alapraia 

o EB1 Bicesse 

o JI Bicesse 

o EB1/ JI de Manique 

 Agrupamento de Alvide  

o Escola secundária de Alvide 

o EB1/ JI de Alvide 

 Agrupamento de Escolas IBN MUCANA 

o EB1/JI Fernando José dos Santos 

o EB1/ Teixeira Lopes 

o Escola Secundária IBN MUCANA 

 Agrupamento de Alcabideche 

o EB1/ JI Margarida Rodrigues 

o JI Alcabideche 

o EB1/JI Alto da Peça 

o EB1 Nº1 Alcoitão 

o JI Alcoitão 

 EB Malangatana 
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EDUCAÇÃO 
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As atividades desenvolvidas neste quarto trimestre de 2020, foram inevitavelmente 

condicionadas pelas ações e medidas tomadas relativamente a uma nova forma de funcionar, 

para responder ao contexto de pandemia em que se viveu e ainda vive, em todas as escolas e 

jardins de infância, locais em que trabalham as equipas da Educação da JFA. 

Desde já, o balanço a fazer caracteriza-se pela grande capacidade de adaptação e de excecional 

flexibilidade, de todos os elementos da comunidade escolar, nas respostas dadas aos desafios 

colocados, com especial relevo ao desempenho das nossas equipas. 

Complementarmente, toda a estrutura JFA, desde o Executivo a todas as áreas da Junta que 

interagem com as atividades desenvolvidas nas escolas, e que envolvem as famílias, atuaram em 

conformidade com a multiplicidade de necessidades próprias deste contexto. 

Todos os processos de suporte às dinâmicas das escolas da freguesia, característicos deste 

período, decorreram, assim, em pleno, permitindo o normal funcionamento, tendo-se promovido 

toda a organização das equipas AECs, AAAFs e CAFs em cada estabelecimento de ensino. 

Contam-se assim, oito equipas afetas ao 1º ciclo, integrando seis Ludobibliotecas, e outras oito 

afetas ao Pré-escolar.  

Deste modo, procedeu-se à elaboração do planeamento anual das atividades de dinamização do 

programa crescer a tempo inteiro, vertente pré-escolar e 1º ciclo, incluindo a planificação e 

organização das atividades da interrupção letiva do Natal. 

Marco importante do início de ano letivo foi o trabalho realizado em articulação com as 

coordenações de Agrupamento e escolas, em face da necessidade de proceder a alguns ajustes 

nos espaços, devido ao contexto de pandemia. 

Neste âmbito, tendo em consideração as normas e orientações da DGS para a reabertura das 

escolas, as equipas tiveram que rever e adaptar os procedimentos a adotar, nomeadamente os 

que visam a prevenção e controlo da transmissão da Covid19.  

De salientar que o âmbito de trabalho desenvolvido pela JFA junto das escolas está enquadrado 

por um conjunto de Protocolos reguladores de responsabilidades partilhadas entre os vários 

intervenientes, implicando uma articulação permanente entre os vários parceiros e entidades 

envolvidas, tendo-se mantido todos os contatos com Direções de Agrupamento; Associações de 

Pais, Departamentos da Educação da CMC e Conselho Geral dos Agrupamentos, Alvide, 

Alcabideche e Ibn Mucana. 
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Os recursos humanos da JFA afetos à Educação, distribuídos pelas escolas da freguesia, para o 

ano letivo de 2020-2021 englobam um total de 62 colaboradores, assim distribuídos: 

 

Ano letivo 2020-2021 

 

Área Técnicos Assistentes Total 

Pré-escolar 12 13 25 

1º Ciclo 24 4 28 

Ludobibliotecas 9 0 9 

Total 45 17 62 

 

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 

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

Tal como referido anteriormente, face aos condicionamentos da pandemia, as diversas escolas 

reorganizaram os seus espaços, havendo a necessidade de separar as crianças de AAAF por 

grupos, evitando-se o mais possível o contacto entre crianças de grupos de sala diferentes. 

Tiveram também que ser definidos circuitos de circulação internos diferentes, para uma melhor 

orientação espacial e higienização.  

A não permissão às famílias de entrada no recinto escolar, foi uma das medidas adotadas no 

contexto da pandemia, a qual causou alguma necessidade de ajustes e reorganização e, também, 

na forma como passou a ser feita a comunicação com as mesmas. 



 

47 

 

Foi, mais uma vez, privilegiada a utilização do espaço exterior, preferência esta agora ainda mais 

reforçada. Desta forma, sempre que possível, as equipas optaram por brincadeira ao ar livre, 

jogos de rua, o brincar livre, brincadeiras de triciclo, futebol, e jogos como por exemplo 

“descobre o que desenho nas tuas costas” e “quem deixa cair os ovos”, proporcionando situações 

novas de descobertas e de exploração da música e dos animais, por exemplo. 

Nestas brincadeiras trabalham-se valores como a adaptação do grupo como um todo, a 

importância do trabalho em equipa e o respeito mútuo. Na rua também gostam de brincar com 

os diferentes elementos da natureza que encontram, que utilizam para criar, destruir, recriar, 

alterar e são muitas vezes o mote para projetos muito divertidos. 

Alguns elementos tais como cascas de nozes e de castanhas, algumas pequenas romãs, folhas de 

outono, musgo, pequenas bagas, pinhas etc, da natureza, podem dar origem a umas caretas 

muito engraçadas. 
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Como já salientado, apesar do contexto pandémico, as equipas demonstraram uma enorme 

capacidade de adaptação, esforçando-se não só para manter as atividades como também se 

preocupando com a estabilidade emocional das crianças e, como já é habitual, em oferecer um 

trabalho de qualidade ao grupo. 

O ano teve início com os projetos habituais, nomeadamente trabalhar as regras e o sentimento 

de grupo. Foram também trabalhadas questões importantes como a aceitação e a igualdade, 

entre outras competências sociais.  

 

O autoconceito, autoimagem e a autoestima foram trabalhados em projetos como “Quem sou 

eu?”, onde se explora as características de cada criança e as diferenças entre si.  
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No dia Mundial da Alimentação, trabalhou-se o que é saudável, o que não o é, o que devemos ou 

não comer, através de jogos, atividades de culinária e elaboração de livros de receitas.  

 

O Halloween e o Pão por Deus também foram assinalados nos diferentes J.I. Decoraram o espaço, 

de uma forma muito assustadora, com teias, aranhas e morcegos e aproveitou-se a ocasião para 

trabalhar as emoções e os medos. Para abordar este tema procederam à leitura de vários livros 

como” O monstro das cores”, “O livro dos medos“, “Livro do medo”, “Medo do quê?”, “Não tenho 

medo do escuro”, “ Uma ajuda para enfrentar o medo”. 
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A oficina do conto continua a ser uma atividade habitual nas AAAFs. Nestas oficinas, são 

explorados diferentes livros, seguindo-se geralmente atividades de expressão plástica ou 

dramatização. A forma como os projetos são partilhados com as famílias, também foi 

reinventado, nomeadamente histórias em ficheiros áudio, ou vídeo, fotografias, que são 

partilhadas com todos.  

Por vezes um livro pode ser o mote para trabalhos de parceria com o jardim de infância, tal como 

aconteceu com “O Cuquedo”, de Clara Cunha ou até mesmo uma forma de manter a união e o 

sentido de unidade, entre salas separadas devido ao contexto de pandemia. O projeto “histórias 

a meias” é um exemplo disso, uma história que começou numa sala e foi terminada pelos 

meninos da outra sala, uma forma muito produtiva de colocarmos a imaginação e criatividade em 

ação e de mantermos os grupos unidos por um objetivo.  

Outras histórias também foram trabalhadas pelas equipas da AAAF, assim como livros: ”AH!” de 

Josse Goffin, ed Kalandrak, o “Que há por Baixo da Cama” e o “O Elmer”. 
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Privilegiámos a diversidade de atividades que desenvolvam várias aptidões, nomeadamente a 

criatividade, o sentido estético, motricidade fina e a concentração. 

 

Frequentemente as equipas executam atividades movimento, música e dança. 
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Ensino Básico – Ludobibliotecas, Atividades de Enriquecimento Curricular- AEC e 

Componente de Apoio à Família – CAF 

No âmbito do Programa Crescer a Tempo Inteiro, as atividades de Enriquecimento Curricular são 

desenvolvidas em escolas do 1º Ciclo que integram os quatro Agrupamentos de escolas de 

Alcabideche, Alapraia, Agrupamento Ibn-Mucana e Alvide. 

Assim, os projetos desenvolvidos são implementados em conformidade com Plano anual de cada 

escola, havendo articulação entre AEC e docentes, bem como com as atividades das 

Ludobibliotecas nas escolas em que estas existem, estando abertas ao longo do dia, em 

articulações e dinamização de recreios. 

Relativamente às AEC, o modelo praticado teve de ser adaptado aos condicionalismos do 

presente, nomeadamente pela impossibilidade de promover a heterogeneidade de grupos, 

devido às medidas de segurança estabelecidas. 

Nas EB Bruno Nascimento e Maria Margarida Rodrigues, não funcionando Ludobiblioteca, os 

técnicos promoveram atividades integradas entre as valências da música, jogos rítmicos, 

expressão plástica livre e orientada bem como movimento e exercício físico. A articulação com a 

equipa docente está sempre presente através da participação nos projetos de escola.  

Das escolas em que se encontram em funcionamento Ludobibliotecas, destacamos alguns dos 

projetos desenvolvidos.  

Na EB de Manique, a propósito do lema do ano, escolhido pelo agrupamento, “Ser Feliz aqui, para 

Ser mais além…”, foi pedido a cada criança para decorar uma borboleta de forma a criar a ilusão 

de um arco-íris no qual o Maneco viaja. O cenário é visível tanto do lado de dentro da escola 

como do seu exterior, dando cor, alegria e esperança a todos os que por lá passam. 
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Outros projetos desenvolvidos por esta equipa são:  

Em contexto de pandemia, o meio de comunicação privilegiado, entre as turmas, tem sido o 

formato digital. Todas as semanas há uma turma responsável por desenvolver um vídeo acerca 

de uma temática e a partir de uma história infantil. Os vídeos começam com a saudação do 

Maneco (mascote da escola) e com os alunos da turma a cantarem uma das canções do bom-dia, 

que são alusivas ao desejo que toda a comunidade educativa tem em relação aos seus alunos… 

serem felizes em Manique! O vídeo é enviado às sextas-feiras, para todas as turmas, mantendo 

assim a ligação entre elas e criando um momento de partilha, de aprendizagem e de reflexão de 

hábitos ligados ao saber-estar, saber-fazer, saber-ouvir e saber-respeitar! Privilegiando o 

lúdico, trabalhando inúmeras competências pessoais e socias, assim como a criatividade, 

pretende-se que estes vídeos, tanto para as crianças que o produzem como para aquelas que os 

visionam, as conduzam para uma aprendizagem significativa de valores, ajudando-as a 

tornarem-se em cidadãos com comportamentos e atitudes mais positivas para consigo próprio, 

com os outros e com o mundo.  

Os vídeos elaborados foram publicados no canal privado de youtube com as seguintes 

denominações: Dia Mundial do Sorriso, Projeto do “Daily Mile”, Dia Mundial da Resolução de 

Conflitos, Dia Mundial da Alimentação, Dia das Bruxas/Halloween, Monstros e medos”, Dia 

Mundial da Bondade, Dia Internacional da Tolerância, Dia Nacional do Mar. A partir do livro “Será 

o mar o meu lugar”, foram elaborados cenários e adereços para a representação da história em 

forma de vídeo, que alerta para o perigo do plástico no mar (sacos de plástico em particular) e 

para a necessidade de se ser mais responsável e cuidadoso com o nosso meio ambiente.  

Na EB Almada Negreiros, “recolher, reutilizar a natureza e transformá-la em arte” é temática 

sempre presente, através da arte e do lúdico, nas atividades de brincadeira ao ar livre, no 

contacto com a natureza, essencial ao desenvolvimento físico, social, mental e emocional das 

crianças. 
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Na EB de Alvide, para além das articulações curriculares em sala de aula, dinamizações de obras 

literárias e vários atelieres de expressões plásticas, destacamos a abertura durante os intervalos. 

As crianças deslocam-se a este espaço lúdico para praticarem jogos de tabuleiro, jogos de 

cartas, fazerem dramatizações, ouvirem música e praticarem dança. 

Para fomentar o gosto pela leitura e pelas artes lúdicas, foram trabalhadas várias obras. 

 

Em parceria com a equipa docente foi dinamizada a participação no concurso nacional da Giotto. 

Participaram 4 turmas, tendo sido um sucesso que se espera recompensado quando forem 

conhecidos os resultados nacionais. 

Na EB Fernando Teixeira Lopes o compromisso com as questões ambientais é já uma tradição e 

um valor afirmado. Muitos dos projetos desenvolvidos mostram isso mesmo.  

Salientamos o “Desafio PESA” que consistiu na elaboração de um vídeo demonstrativo das 

práticas ambientais da escola em resposta a desafio da Cascais Ambiente, no âmbito das Escolas 

em Rede. O vídeo destaca a reutilização de materiais e da economia circular através da 

carpintaria e costura, estando disponível no facebook da Cascais Ambiente. 

Outros exemplos de projetos desenvolvidos:  

- Ideias com Cartão, Auto-Retrato com retalhos, Comemoração do Halloween, Natal - Casinha de 

Chocolate, tema escolhido para o Natal deste ano.  

-O “Desafio Eco-Lápis” está ainda em desenvolvimento, e é a forma de participação no concurso 

da Eco-Escolas que está a ser encarado com grande entusiasmo. O desafio tem como objetivo 

"camuflar" um eco-lápis no desenho. Este projeto ainda está em concurso interno. 

- Projeto Inclusão, um desafio da Ação Social no âmbito da inclusão. 

- Projeto Filminhos, reúne fotografias e vídeos das diferentes atividades para trabalho futuro. 

As atividades das AEC incluem jogos, costura, yoga, carpintaria, desenhos e participação em 

todos os projetos de continuidade de articulação curricular e da Ludobiblioteca, funcionando de 

acordo com todas as medidas de segurança estabelecidas. 
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Nas Ludobibliotecas das EB. Alto da Peça e Malangatana o tema é comum e é denominado 

“Natureza, Arte e o Brincar”. Deste modo, a maioria do trabalho realizado em articulação, da 

ludobiblioteca e das atividades de enriquecimento curricular, tem sido feito de acordo com este 

tema. 

Em todos os projetos foram incluídos elementos novos com o mote do tema principal. Alguns 

foram iniciados com sessões informativas e de sensibilização com recurso às tecnologias 

digitais, outros com recurso a livros de histórias ou álbuns de imagens. 

Em todas as atividades e projetos houve uma real preocupação de articulação entre a natureza e 

os elementos naturais, a arte como forma de expressão do corpo e das emoções e o brincar 

como fonte de fruição de aprendizagens novas e impactantes. 

Houve também a preocupação de oferecer aos alunos, desde o Jardim de Infância até ao 4º ano, 

atividades adaptadas às suas capacidades, mas desafiantes e de domínios de atividade 

diferentes, ressalvando as artes plásticas, o corpo em movimento, a ginástica, a escultura e 

construção, a hora do conto, a dança criativa, a música, entre outros domínios. Nos tempos de 

intervalo e atividades de enriquecimento curricular houve a tentativa de manter o equilíbrio entre 

atividades orientadas e brincar livre e desafiante para o crescimento saudável dos alunos. 

Registamos alguns projetos da EB do Alto da Peça: 
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Um dia na praia” – sensibilização ambiental, Como me sinto?, O outono chegou! Brincar com o 

outono!, Tempo de decomposição do lixo, e Caça olhares. 

 

EB Malangatana 

Procurar na Natureza - A partir de um guião os alunos foram à procura de elementos da 

Natureza para guardar na Caixa Museu. O que não era possível apanhar, desenharam, tal como a 

descoberta da nuvem coração. 
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Mandalas - Através de folhas, pedras, pinhas, paus… a nossa Natureza recriada. 

MANDALAS cheias de movimento e perfeição. 

 

Nascem livros nas árvores - De repente nascem livros nos ramos das árvores. 

Uma forma divertida e criativa de estimular a curiosidade para a leitura. 

 

Arte com lama - Caras esquisitas com narizes disformes e bocas surpreendentes… A intenção é 

mesmo brincar, sentir a lama entre as mãos, fazer Arte brincando com a Lama. 
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Acordo de Execução de Delegação de Competências Educação – Assistência aos 

estabelecimentos de ensino da Freguesia 

Ao longo deste 4º trimestre, decorreram a bom ritmo, com intervenções diárias, os habituais 

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

estores, segurança, esgotos, e reparação de equipamentos, entre outros, em todas as escolas da 

freguesia, tanto no respeitante aos estabelecimentos de ensino básico como secundário. 

Atendendo ao período do ano, aproximação do inverno, deu-se especial atenção aos trabalhos, 

mesmo que não solicitados, de limpeza de telhados e caleiras, áreas que originam normalmente 

problemas de infiltrações e inundações. 

A cada momento procura-se recolher feed-back das coordenações e direcções das escolas, no 

sentido de uma efectiva rapidez e eficácia na resposta às solicitações.  

 Como é habitual, o acompanhamento, controle e gestão destes processos continuou a assumir 

especial complexidade, implicando o envolvimento do Executivo da Junta e outro pessoal de 

apoio. 

Destacamos, seguidamente algumas das situações inesperadas e sensíveis que requereram 

resposta imediata. 

 

Rotura de canos no pavimento do recreio 

EB de Manique 
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GABINETE DE PSICOLOGIA 
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Serve o presente relatório para dar conta da atividade desenvolvida durante o 4º trimestre de 

2020 (01Set a 31Dez).  

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

pedidos efetuados pelas escolas e outros efetuados diretamente pelos fregueses na Junta de 

Freguesia.  

 

No período supracitado, foram atendidas em consultas individuais, um total de 247 fregueses, de 

acordo com as características etárias, constantes no quadro seguinte referente às idades dos 

utentes. 
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No que se refere à origem dos pedidos, conforme se poderá verificar através do gráfico seguinte, 

a maioria das sinalizações foram por iniciativa própria, seguidas pelas escolas de EB Fernando 

Teixeira Lopes e pela escola EB Manique.  

 

A nível de intervenções, foram contabilizadas 735. O número de intervenções em cada caso 

variou em função da situação.  

Podemos constatar que há uma maior frequência nas consultas de aconselhamento psicológico e 

reuniões com pais, reunião com professores seguida das consultas de avaliação psicológica (uma 

parte efetuada às crianças do 1º ano).  
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As anotações “outras diligências” referem-se essencialmente a telefonemas, reuniões com 

técnicos e contatos por mails.  

 

Na maior parte das consultas de avaliação psicológica, houve necessidade de aplicação de 

instrumentos métricos em número de 160. 
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Os testes mais aplicados foram os de personalidade-projetivos, seguidos de avaliação cognitiva e 

os de aptidão (entre os quais de aptidão escolar, com a avaliação de áreas especificas, tais como 

compreensão verbal, conceitos quantitativos, memória auditiva, perceção visual, posição no 

espaço, orientação espacial, coordenação visuomotora). A aplicação destas provas tem vindo a 

tornar-se prática nesta altura do ano. É de realçar uma vez mais que este tipo de intervenções 

são também uma forma de se poder chegar às famílias e intervir de forma mais eficiente através 

de reuniões, onde são transmitidos os resultados obtidos pelos seus educandos e criar-se uma 

relação mais próxima entre o psicólogo/família/escola. Neste parâmetro registaram-se também 

algumas faltas. 
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Das avaliações mencionadas no quadro anterior, resultaram a elaboração de 249 elementos 

escritos entre os quais informações psicológicas, relatórios psicológicos, pedidos de consultas e 

pedidos de informação a outras entidades, conforme se pode constatar no quadro seguinte.  
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O gráfico que se segue, indica os encaminhamentos efetuados. Foram 47 situações (tendo em 

conta a situação de saúde pública que atravessamos). Receamos que algumas destas consultas 

venham a ser apenas realizadas no próximo ano, devido ao adiamento de consultas levadas a 

cabo pelas várias entidades com quem costumamos articular. 

 

Aguardam-se os resultados destas diligências que foram tomadas no decurso das intervenções, 

no sentido de obter informação complementar às avaliações e desta forma implementarem-se 

medidas adequadas a cada uma das problemáticas.  
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Nota informativa: A diminuição de algumas métricas mencionadas neste relatório deveu-se 

essencialmente ao facto de que a maior parte das consultas se executaram por Zoom/WhatsApp, 

bem como algumas consultas presenciais. A realização destas últimas requereu cuidados 

especiais de desinfeção do espaço e dos materiais, antes e posteriormente às consultas. Muitos 

materiais que iam ser ou tinham sido utilizados implicavam o não manuseamento de algumas 

provas, cuja higienização das mesmas era impossível, e tinham que permanecer intocáveis por 

alguns dias. Todas as provas que implicavam o uso de papel, levou que as mesmas só pudessem 

ser manuseadas algum tempo depois da sua concretização. Com a tomada de todas estas 

medidas perdeu-se um tempo significativo em prol de uma maior segurança sanitária. Toda esta 

dinâmica limitou a capacidade de realização de um maior número de consultas. 

Independentemente do meio de realização das consultas, tentou-se sempre garantir todos os 

cuidados de higienização, criando sensação de segurança na realização das sessões. Informa-se 

que muitos dos utentes encontravam-se em confinamento nos dias das consultas agendadas. 

O número de famílias abrangidas pelo Gabinete de Psicologia neste período foram de 65. 
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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 outubro a novembro de 2020. 

Neste período foram realizados 207 atendimentos, dos quais uns presenciais e outros 

telefonicamente e 12 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 

135 Informações Informar, orientar e apoiar no preenchimento de documentos, 

estabelecer contactos e articular com outras entidades. 

20 Creches/Jardins de 

Infância.  

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

52 Situações de 

Emergência 

Apoio a nível de bens alimentares, e outros, para as famílias que se 

encontram em situação de desemprego e com fracos recursos 

económicos. 

12Visitas Domiciliárias Todas as visitas efetuadas foram informadas por 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.  

Os apoios de carência/emergência possuem carácter pontual e serão atribuídos mediante 

apresentação de documentos comprovativos que justifiquem o pedido, juntamente com o 

relatório social.  

Durante este período, foram atribuídos os seguintes subsídios: 

 Pagamentos para aquisição de óculos; 

 Pagamento de rendas; 

 Pagamento de mensalidades de CAF; 

 Pagamento de limpeza de habitações, (Insalubridades); 

 Pagamento de faturas de luz; 
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 Pagamento de receitas médicas;  

 Pagamento de faturas de água. 

Perante a situação que se está a viver, do COVID 19, a ação social da junta tem prestado todo o 

apoio necessário em prol das famílias, da freguesia de Alcabideche. 
 

2. EQUIPAMENTOS ONDE A DA JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE PRESTA 

APOIO A NÍVEL DA TERCEIRA IDADE: 

Centro de Convívio Alcoitão e Centro Convívio Alvide 

Os Centros de Convívios têm como objetivo, proporcionar a criação de serviços permanentes 

adequados ao bem - estar dos seus utentes; contribuir para o desenvolvimento pessoal e para a 

valorização dos fatores positivos do processo de desenvolvimento etário; e promover e estimular 

as relações adequadas entre os utentes, familiares e amigos, promover o desenvolvimento 

cultural e ocupação de tempos livres, deste modo a técnica da Junta de Freguesia de Alcabideche 

desloca-se a estes dois centros de convívio uma vez por semana fazendo o acompanhamento 

dos utentes. 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. 

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.  

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. 
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Este programa em parceria com a Câmara Municipal de Cascais, este projeto terá início em 

dezembro. 

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 e com a colaboração das creches. 

Foram contempladas nove famílias, da freguesia.  

As creches, na qual foram integradas as crianças são: a Garatuja, Os fraldinhas, O Peluche, Os 

Traquinas e a Escolinha da Ana.  

Quanto ao Jardim de Infância, foram contempladas seis famílias.  

Em relação ás Bolsas Sociais, este ano, houve pouca adesão, derivado á situação económica 

das famílias, consequência da situação COVID19. 

 4.3 – PO-APMC 

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, residentes na Freguesia de 

Alcabideche e pretende fornecer as pessoas mais carenciadas, através de um cabaz mensal 

de alimentos secos, refrigerados e congelados, que corresponde a 50% das necessidades 

energéticas e nutricionais individuais com a duração de 1 ano.  

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 medidas de 

acompanhamento com vista à inclusão social das pessoas. 
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Durante os meses de outubro, novembro e dezembro as entregas continuaram. No mês de 

outubro foram realizadas 3 entregas, que atingiram 483 beneficiários. No mês de novembro 

foram realizadas 2 entregas, que atingiram 485 beneficiários e no mês de dezembro serão 

efetuadas 3 entregas, contando com cerca de 550 beneficiários, número máximo que 

poderemos atingir, até ao momento. 

  

Para além da entrega regular de cabazes, estão ainda previstas medidas de 

acompanhamento a estas famílias, com o objetivo de as capacitar para a correta seleção 

dos géneros alimentares, para a prevenção do desperdício e a otimização da gestão do 

orçamento familiar. Nos dias 6 e 13 de novembro, decorreu a primeira ação de 

sensibilização, durante a entrega de cabazes, com o tema “otimização da gestão do 

orçamento familiar”. Esta medida materializou-se através da distribuição de um flyer. 
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Até dezembro já foram entregues: 

EMBALAGENS PRODUTOS 

10482 Leite 

3494 Arroz 

5241 Massa 

874 Cereais 

1747 Tostas 

3494 Bolacha maria 

1747 Feijão 

1747 Grão 

1723 Ervilhas 

372 Frango 

1747 Pescada 

8735 Atum 

1868 Cavala 

1747 Tomate 

5241 Mistura vegetal 

896 Brócolos 

1000 Feijão-verde 

1194 Espinafres 

1247 Cenoura 

1000 Alho francês 

736 Azeite 

783 Creme vegetal 

584 Marmelada 
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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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SALUBRIDADE / CEMITÉRIO 
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Registo da Atividade no Cemitério de Alcabideche - 4 º Trimestre 2020 
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Meses Outubro Novembro Dezembro Total 

Inumações 9 0 1 10 

Exumações 11 25 0 36 

Venda Ossário 1 1 0 2 

Venda Gavetões 0 0 0 0 

Venda Columbário 1 5 0 6 

Venda SP 0 0 0 0 

Aluguer Ossário 1 5 0 6 

Aluguer Gavetões 2 0 0 2 

 Licença de Lousa 0 2 0 2 

Licença Bordadura 3 2 0 5 

Transladações 7 5 0 12 

Arranjos Sepulturas 0 0 0 0 

Averbamentos 0 0 0 0 
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 Procedeu – se à limpeza do cemitério 

 

 Material Alugado / Adquirido para melhoramentos no Cemitério 

 Construção e remodelação Casas de Banho do Cemitério (Finalizado) 
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 Construção e remodelação dos Balneários do Pessoal (Continuação) 

  

 Aluguer de Contentor para recolha de entulhos e resíduos no Cemitério 
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 Pintura da Capela do Cemitério ( Finalizada) 

  

 Compra de material de desgaste ( Baldes, vassouras) 
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ESCOLA DE MÚSICA MICHEL GIACOMETTI 
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1. Inscrições para o ano letivo 2020/2021 

a) Marcação de aulas experimentais 

b) Contactos com os encarregados de educação via SMS, Mail e Telefone para marcação 

de horários 

c) Ajuste de horários na 2ª vaga de inscrições (outubro e novembro) 

2. Qualificação dos espaços escolares 

a) Aquisição de canetas, apagadores, chaveiro, armários e outros consumíveis 

b) Distribuição de álcool-gel e termómetros pelos 3 polos 

c) Montagem de sistemas de som simples em todas as salas 

d) Aquisição e distribuição dos livros de sumários 

e) Instalação de Internet no polo da Amoreira 

f) Colocação de pilhas em todos os equipamentos eletrónicos 

3. Intervenção no pequeno auditório do Espaço Montepio 

a) Compra de cabos, pilhas e outros consumíveis 

b) Montagem do sistema de som Fender, P.A. e Colunas 

c) Recuperação dos microfones sem fio 

d) Criação de 2 pontos de entrada para computador ou telefone 

e) Testes de som 

4. Adaptação dos métodos de ensino à nova realidade da pandemia 

a) Compensação de aulas de alunos em isolamento profilático via online 

b) Estabelecimento de normas quanto ao número de alunos por sala 

c) Formulação de horários provisórios para os dias com recolher obrigatório 
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d) Pedido de emissão de declarações para que os professores possam atravessar 

concelhos 

5. Arranque da nova disciplina de Teatro Musical no dia 3 de outubro 

a) Marcação de aulas experimentais com novos alunos 

b) Publicidade interna entre os alunos de todos os instrumentos 

c) Verificação com a secretaria do número de alunos inscritos e valores respetivos das 

suas mensalidades 

6. Planificação do Concerto de Natal Online para dia 19 de dezembro 2020 

a) Ensaios com os alunos 

b) Normas de segurança para o evento 
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Distribuição dos Alunos por Disciplina Dez 2020

Piano

Guitarra

Bateria

Voz

Violino

Violoncelo

Baixo

Formação Musical

Iniciação

Sopros

Teatro Musical
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INFORMÁTICA 
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PARQUE INFORMÁTICO 

 Balcão virtual – Utilizadores criados: 28 (+14 novos desde o último trimestre) 

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 

c. Cemitério de Alcabideche 

d. Escola de Música Michel Giacometti 

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. 

o Realizamos hoje, a entrega de equipamentos solicitados pela Associação de Pais EB 

Almada Negreiros em Bicesse. 

o Cortejo de Natal | Dia 4 de dezembro a partir das 17h vamos levar a magia do Natal 

de porta em porta, até si. 

o A segurança rodoviária é uma aposta forte deste executivo e tem vindo a ser 

progressivamente melhorada. 

o O #PinheiroBombeiro é muito mais que uma árvore de Natal! Adira à iniciativa 

sustentável e solidária que pretende ajudar os Bombeiros Voluntários de todo o 

País. 

o "Usando e Preservando o que é Público" - pela defesa e conservação do nosso 

património. Pintura do Fontanário do Arneiro/Almoinhas Velhas. 

o Parabéns à Alicia “nossa” aluna da Escola de Música Michel Giacometti pela 

passagem ás Galas no The Voice Portugal da RTP. 

o O comboio do Natal já passou por Janes, Malveira, Murches e Zambujeiro, levando 

uma mensagem de esperança, amor e harmonia. 

http://balcaovirtual.jf-alcabideche.pt/
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o Entrega de Diplomas e Bolsas de Mérito para alunos da Freguesia, que ingressam no 

ensino superior 2020/2021, com média igual ou superior a 17 valores. 

o Estão abertas as inscrições para as CAF/Resposta de Apoio às Famílias Férias de 

Natal! 

o Cortejo de Natal | Dia 28 de novembro a partir das 16h vamos levar a magia do 

Natal de porta em porta, até si. 

o “Cascais Corrida de Natal” - Corrida virtual solidária, que decorrerá entre 12 a 20 de 

dezembro... 

o Hoje comemoramos o 29.º Aniversário da Associação Social dos Idosos da 

Amoreira... 

o Farol na Rua - Entre 25 de Novembro e 07 de janeiro vai poder apreciar os trabalhos 

finais dos artistas que estiveram a trabalhar ao vivo nas réplicas do Farol de Santa 

Marta. 

o Este ano a 4.ª edição, Alcabideche vai receber o Open Internacional - E-Tournament 

de Karaté. 

o Espaço público | Requalificação da Urbanização nos Campos Velhos. 

o Sessões de Matching - Outdoor Life - FatorC 

o Estamos a entrar na fase de pico de gripes e constipações. 

o MONTRAS DE NATAL - Ilumine este Natal 

o Parabéns AISA - Associação de Apoio Social Nossa Senhora da Assunção pelo 23. º 

Aniversário. 

o Conhece as pinturas no “trilho” da ribeira das vinhas na nossa Freguesia? 

o Já conhece o programa de descontos que o Comércio Local no Concelho de Cascais 

está a oferecer? 

o “Usando e Preservando o que é Público" pela defesa e conservação do nosso 

património. 

o A Junta de Freguesia informa: Condicionamento de trânsito - Construção Passeio 

(Alvide) 

o Conheça em detalhe as medidas do novo Estado de Emergência aprovadas pelo 

Governo em www.covid19estamoson.gov.pt em vigor a partir de 9 de novembro. 

o Ação Social | Continuamos a efetuar as entregas do POAPMC com a realização da 1.ª 

ação de sensibilização aos beneficiários. 
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o Sabia que pode levantar as suas máscaras ate às 21h? 

o Mês dos direitos das crianças e jovens durante o mês de novembro, de 4 a 26, 

assinala-se o mês dos Direitos das Crianças e Jovens. 

o Cartão Mais Solidário: apoio alimentar a famílias residentes no Concelho de Cascais 

(1.º e 2.º escalão IRS). 

o Realizou-se no passado dia 30 de outubro o evento “Up 2 Celebrate YOUth”. 

o COVID-19 | Novas medidas restritivas anunciadas entrada em vigor a 4 de 

novembro: +info: https://covid19estamoson.gov.pt/concelhos-de-risco-elevado/ 

o AVISO | Cemitério de Alcabideche Para permitir aliviar a pressão habitual nas visitas 

ao cemitério por altura dos Finados 

o Estivemos, ontem, presentes na inauguração da quarta Academia de Saúde, em 

Alcabideche. 

o De modo a satisfazer a procura, alargamos o período de entrega de máscaras, 

agora com um novo posto de atendimento no Complexo Desportivo de 

Alcabideche... 

o A Junta de Freguesia informa: Obrigatoriedade de uso máscara em espaços públicos 

o Dando cumprimento à tradição, a Paróquia de São Vicente de Alcabideche irá 

realizada várias missas de finados na Freguesia. 

o Horário de inverno – Mudança de hora ⌚️ A hora legal em Portugal atrasa 60 

minutos às 02h deste domingo, 25 de outubro, passando para às 01h, no 

continente e na Madeira 

o Feira da Bagageira em Alcabideche Visite-nos no Sábado, 31 de outubro das 10h às 

17h no Complexo Desportivo de Alcabideche. 

o O Campeonato Nacional regressa a Alcabideche nos próximos dias 24 e 25 de 

outubro. 

o Campanha de Vacinação contra a Gripe 

o A Quinta do Pisão com novo horário. Desde o dia 1 de outubro no horário de 

inverno (9h- 18h) 

o Mundial Superbike este fim de semana no Circuito do Estoril em Alcabideche. 

o A Junta de Freguesia aderiu à Rede ELETRÃO que conta com mais de 5000 locais de 

recolha pelo território nacional. 
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o Concertos à Porta - Festas de outubro Celebração do aniversário da Tuna da Sirjm - 

Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira. 

o Este fim de semana, de 9 a 11 de outubro, o Estoril Classics está de volta ao 

circuito do Estoril em Alcabideche. 

o Hoje recebemos a presença de Sua Excelência, o Presidente da República, na nossa 

freguesia. 

o No dia 5 de outubro comemora-se o Dia Nacional da Banda Filarmónica. 

o Hoje celebra-se o Dia da Implantação da República - Desejamos um ótimo dia! 

o Estivemos, ontem, presentes na inauguração da requalificação do quartel dos 

Bombeiros de Alcabideche resultante do Orçamento Participativo de Cascais 

o Hoje é o Dia Internacional da Música - Friedrich Nietzsche: "Sem a música, a vida 

seria um erro". 

o A Junta de Freguesia informa: Condicionamento de trânsito 🚧 Requalificação 

Campos Velhos - Rua das Dálias, Rua das Camélias, Rua da Associação e Rua das 

Orquídeas. 

o Festival Infinito terminou, mas deixou a sua “marca” na Freguesia. A arte urbana 

não tem fim e pode ser visitada em qualquer altura. 

o Amanhã, dia 27 de setembro, missa em Honra de Nossa Senhora das Neves, às 15h 

na capela das Neves! 

o “Usando e Preservando o que é Público" pela defesa e conservação do nosso 

património. 

o Sugestão de fim de semana: Oportunidade para estar em contacto com a Natureza e 

conhecer um local único. Já conhece a Quinta do Pisão? 

o Novo polo da Escola de Música Michel Giacometti na Amoreira vai permitir acolher 

mais alunos... 

 Criação de artigos na página de internet: 

 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 
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 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 setembro de 2020 a 3 de dezembro de 2020. 
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FACEBOOK / INSTAGRAM 

JUNTA DE FREGUESIA DE ALCABIDECHE 

 O crescimento nas redes sociais para este último trimestre é de 5985 “Gosto” 

contabilizados no Facebook. 

 Conta do Instagram com 825 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: 806 NOVOS “GOSTO” || INSTAGRAM: 53 NOVOS SEGUIDORES 

COMPLEXO DESPORTIVO DE ALCABIDECHE 

 Alguns dados, de maior relevo, a destacar neste último trimestre, são os 1197 “Gosto” 

contabilizados. Neste trimestre apresentamos uma comparação de resultados com 

referência ao nº total de gostos adquiridos neste período: 3 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 

(Amoreira); 

Evolis Peble / Máquina de cartões – CDA (Receção, nave principal);  
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