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1 - Introdução 

Para efeitos da aplicação do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL) aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e de acordo com o estabelecido na alínea e) do n.º 1 do artigo 16.º, compete à junta de freguesia elaborar e 

aprovar os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia.  

A presente Prestação de Contas foi elaborada nos termos do exigido pelo Decreto-Lei n.º 152/2015 de 11 de setembro 

que aprova o atual sistema contabilístico SNC-AP, conjugado com o ponto I da Instrução n.1/2019 do Tribunal de 

contas, publicada na 2-º serie a 06 de março do mesmo ano. 

No atual regime contabilístico as entidades podem aplicar 2 tipos de elaboração de contas: 

- Regime completo (aplica todas as normas contabilísticas – NCP1 até NCP27) 

- Regime Simplificado (aplica somente as Normas: NPC1, NCP26 e NPC27) 

No regime simplificado ainda se regista uma subdivisão de prestação de contas. A divisão é efetuada na relação da 

receita líquida cobrada/despesa paga nos 2 últimos anos. 

- Micro-entidades (Receita/Despesa ≤1 milhão) 

- Pequenas entidades (Receita/Despesa ≥ 1 milhão e ≤ 5 milhões) 

É neste sentido que a União das Freguesias de Carcavelos e Parede por apresentar um volume de receita 

cobrada/despesa paga de 2 milhões aplica o regime simplificado para as pequenas entidades. 

É importante salientar que num ano de constrangimentos e de contantes alterações devido à pandemia COVID a União 

das Freguesias de Carcavelos e Parede teve de adaptar e reajustar as suas atividades de modo a aumentar o apoio à 

população carenciada, as associações da Freguesia, e a manter os trabalhos operacionais/administrativos da Freguesia. 
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2 - EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 

2.1  - Ação Social 

A atual situação em que vivemos de pandemia gerada pela COVID-19, veio gerar novas formas de pobreza e de exclusão 

social que tocam a todos os setores, que deverão concertar os seus esforços com vista a garantir uma maior eficácia nas 

respostas sociais às pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. São várias as famílias que no 

contexto de emergência viram a sua fragilidade acentuada: a população sem-abrigo, os idosos, os doentes crónicos, os 

trabalhadores precários, os imigrantes, entre outros. 

Num curto espaço de tempo, o Serviço Social da União das Freguesias de Carcavelos e Parede viu-se confrontado com 

uma nova realidade, e é solicitado não só para continuar a dar apoio habitual a franjas desfavorecidas da população, 

mas também para novos públicos que até então tinham as suas vidas estabilizadas e que nunca tinham solicitado apoio. 

O crescente número de pedidos de apoio e a escassez de recursos para atender a todos obrigam a repensar as práticas 

e a reforçar o trabalho de parceria e de complementar as respostas existentes. 

 

Rede de Recursos: 

• Apoios económicos pontuais:  

o Segurança Social de Cascais; 

o Centro Comunitário da Paróquia da Parede; 

o Centro Comunitário e Paroquial de Carcavelos.  

• Apoios Jurídico gratuito:  

o União das Freguesias de Carcavelos e Parede; 

o Centro Comunitário da Paróquia da Parede; 

• Apoios alimentar, colaboração com:  

o Banco Alimentar – Centro Comunitário da Paróquia da Parede; 

o Mercearia Social – Centro Comunitário e Paroquial de Carcavelos; 

o Cartão Mais Solidário – Câmara Municipal de Cascais.  

o Apoio de roupas:  

o Centro Comunitário da Paróquia da Parede; 
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• Bolsas Sociais de Creche e de Jardim de Infância:  

o Câmara Municipal de Cascais em parceria com as Juntas / Uniões de Freguesia.   

• Atendimento Social:  

o Associação de Beneficência Luso Alemã (ABLA);  

o Centro de Saúde da Parede; 

o Segurança Social de Cascais; 

o União das Freguesias de Carcavelos e Parede; 

o Centro Comunitário da Paróquia da Parede; 

o Centro Comunitário e Paroquial de Carcavelos.  

• Gabinete Dívida Zero: Promovido pela ABLA com a parceria da Câmara Municipal de Cascais e a União 

das Freguesias de Carcavelos e Parede. É um serviço gratuito com o objetivo de dar apoio na área da 

educação financeira, apoiando e ajudando as famílias a adquirir competências, nomeadamente: 

• Planos individuais de gestão orçamental, equilíbrio e recuperação financeira; 

• Renegociação de dívidas; 

• Ajuda na análise de contratos na aquisição de serviços diversos; 

• Apoio jurídico e encaminhamento para outras entidades especializadas na área;  

Durante 2020, foram atendidas no Gabinete 135 novas famílias e mais 76 de continuidade.  

Os cidadãos da União das Freguesias de Carcavelos e Parede correspondem a 49% do total de novas procuras, seguido 

por São Domingos de Rana e a UF Cascais e Estoril com 19% e Alcabideche com 7%.  

 

Atendimento Social  

Com o objetivo de mitigar as dificuldades da população mais carenciada e também para os novos casos que viram as 

suas vidas destabilizadas pelo desemprego, causado pela crise da pandemia da COVID-19, foram efetuados 45 

atendimentos, uns presencialmente e outros telefonicamente onde se evidenciam as problemáticas do desemprego, 

insuficiência económica, problemas habitacionais e carências alimentares.  

Do ponto de vista da eficácia do apoio alimentar a União das Freguesias de Carcavelos e Parede em articulação com os 

Centros Comunitários tem feito periodicamente o reforço de alimentos sempre que os parceiros o solicitam, 

complementando esta intervenção e evitando a sobreposição desta ação.  
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N.ºCasos Atendidos/natureza Intervenções 

120/ Informações 

Informar, Esclarecer, Orientar em questões na área 

social, Apoiar no preenchimento de documentos e 

elaboração de respostas a notificações, estabelecer 

contactos e articulação com outras entidades 

15/ Habitação 

Encaminhamento para Segurança Social Cascais (Para 

apoio económico para renda de casa) e de 

requerimento para pedido de habitação na Divisão 

Habitação CMC e informação para candidaturas á” Porta 

65” (Jovens)  

13/ Banco Alimentar 
Encaminhamento para a Mercearia Social CCPC e Banco 

Alimentar do CCP  

26/ Creche e Jardim de Infância 
Pedido de informação  

Receção de candidaturas  

21/ Apoio Económico 

Encaminhamento Segurança Social de Cascais e CCPP e 

CCPC para apoios pontuais (medicamentos, pagamentos 

luz, água, renovação cartão de cidadão etc.)  

14/ Emprego 
Encaminhamento para IEFP e para o Gabinete de 

Inserção Profissional (GIP)  

20/ Apoio Domiciliário Foram encaminhados para o CCPP e CCPC  

10/Visitas Domiciliárias 
Com outros parceiros (PSP, CCPP, CCPC, Equipa Saúde e 

Equipa Insalubridade) 

15/ Subsídio de dependência e Complemento Solidário 

para Idosos 
Informação preenchimento de requerimentos  

12/ Área da Saúde 

Aquisição de receitas 

Compra de medicamentos 

Apoio a casos de COVID-19 positivos 

Visitas domiciliárias  

10/ RSI 
Informação e preenchimento de documentos de 

candidatura  

45/ Casos Sociais no contexto da covid-19 

encaminhados para respostas da comunidade e para a 

Segurança Social 

Informação e encaminhamento para as respostas da 

comunidade. 
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Apoio à população no contexto COVID-19 

Entrega de Máscaras Gratuitas: Sendo uma das medidas de proteção de infeção pelo coronavírus, para toda a 

população e não apenas para os grupos mais vulneráveis, a Câmara Municipal de Cascais determinou a distribuição 

gratuita de máscaras a todos os residentes e pessoas que trabalhem ou estudem no Concelho de Cascais. Foram 

entregues até dezembro 256.578 máscaras gratuitas; 11 refeições confecionadas entregues diariamente ao domicílio e 

entregamos compras a 79 pessoas.  
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Cartão Mais Solidário: É uma iniciativa da Câmara Municipal de Cascais, em colaboração com o Continente / Cascais 

Shopping, o LIDL, e em parceria com as Juntas de Freguesia do Concelho, que se destina a munícipes que vejam 

comprometida a sua capacidade de assegurar as necessidades alimentares básicas (com rendimentos que, 

comprovadamente, se equiparem ao 1º ou ao 2º escalão do IRS) e que não recebam outro apoio alimentar regular 

(inscritos no Bando Alimentar e beneficiar de Cantina Social ou similares, de Refeitório Social ou da Bolsa Social da 

Cozinha com Alma). 

Trata-se de um apoio pontual (máximo 3 meses), que pretende ser uma resposta de emergência para famílias que não 

recebem apoios alimentares regulares. O valor do cartão atribuído diferencia de acordo com a dimensão do agregado 

familiar: 

• Agregados até 3 pessoas – 75€ mensais; 

• Agregados de 4 pessoas ou mais – 100€ mensais. 

 

Cartão Mais Solidário 

Número de informações e formulários enviados: 56 

Número de candidaturas rececionadas e enviadas para validação da CMC: 40 

Número de candidaturas a aguardar entrega de documentos: 9 

 

 

População Sem Abrigo 

A situação da pandemia veio revelar ainda mais a fragilidade das pessoas em situação de sem abrigo, a invisibilidade de 

que ainda são alvo e as dificuldades ainda existentes na própria intervenção. Ninguém estava preparado para uma 

situação destas, mas, na verdade há que reconhecer também que mesmo havendo um Plano Concelhio para a 

integração das pessoas na condição de sem abrigo, subsistem ainda lacunas na inclusão das pessoas que precisam de 

ser trabalhadas e superadas. Na Base de Dados do Plano Concelhio para a integração de pessoas em situação de sem 

abrigo, estão presentemente ativos 49 casos de Carcavelos e Parede. 
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Seniores 

As atividades desenvolvidas de janeiro a março de convívio e inclusão social que promovem o bem-estar e a participação 

ativa dos seniores em atividades culturais, sociais e comunitárias foram:  

Atividade: Frequência: Local: 

Ginástica Manutenção (2 Turnos) 
Duas vezes por semana (9h30 às 

10h30 e 10h45 às 11h45) 

Salão dos Bombeiros da Parede e 

Sociedade Musical de Carcavelos 

Ginástica Movimento 3ª Feira das 09h30 às 10h30 Sociedade Musical de Carcavelos 

Hidroginástica Uma vez por semana 
Piscina dos Bombeiros Voluntários 

da Parede 

Atelier Estimulação Memória 4ª Feira das 14h30 às 16h00 
Salão da UFCP 

Centro de Convívio BVP 

Aulas Informática 3ª Feira das 14h30 às 16h00 Centro de Convívio BVP 

Ida ao Teatro Politeama Peça “Severa” Musical Politeama 

 

A intervenção social na área da 3ª idade desde março centrou-se no Apoio Sénior à população com mais de 65 anos e 

doentes crónicos – projeto que visa essencialmente o cumprimento de algumas necessidades diárias, nomeadamente, 

quando não há a possibilidade de serem supridas com o suporte de familiares, vizinhos ou pessoas amigas.  

Desde logo por ser um grupo de risco e mais vulnerável, pretendemos com esta iniciativa que se mantenham em casa 

de acordo com os apelos diários da DGS.  

Assim, de acordo com estas diretrizes e em articulação com a CMC, o Serviço Social da UFCP, planeou as medidas a 

implementar, organizou, coordenou uma equipa de funcionários que diariamente atuavam com celeridade na resposta 

aos pedidos que chegavam telefonicamente ou por e-mail e se deslocavam aos supermercados, farmácias, hospitais, 

IPSS e Associações para adquirir os produtos solicitados (compras de alimentos, medicamentos, entrega de máscaras e 

entrega de refeições confecionadas).  
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Para usufruir deste apoio basta que nos contactem, onde é feito no momento um breve questionário a fim de aferir se 

a situação se enquadra nos critérios previamente definidos para 

beneficiarem desta ajuda, sempre tendo em conta que a mesma 

ocorra em segurança, quer para os beneficiários quer para os 

funcionários da UFCP. A procura deste apoio teve o seu ponto alto 

de março a junho, em que foram entregues no domicílio: 310 

compras, 520 máscaras, 418 refeições confecionadas e 18 

medicamentos.  

A pandemia está a ter um impacto sem precedentes na vida dos 

mais idosos, tais como: o agravamento de problemas de saúde, 

física ou mentalmente; a solidão; a depressão; o isolamento social 

e a insegurança.  

Assim, estruturamos estratégias de intervenção no combate a 

estas manifestações partindo para a intensificação de contacto 

telefónicos periódicos, ainda que sem proximidade física, para 

contrariar os problemas de isolamento.  

Na Base de Dados do Serviço Social da União das Freguesias de Carcavelos e Parede constam 421 pessoas idosas, que 

já participaram nas atividades promovidas pela UFCP. Face a este universo de pessoas já foram contactadas durante 

este período 365 pessoas, das quais 276 atenderam e 89 não atenderam, mas que irão ser novamente contactadas. 

Apresentam-se assim os principais dados recolhidos através destes contactos telefónicos e que nos permitiram 

conhecer e aproximar deste público: 
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Conclui-se que há dois grupos distintos: uns que demonstram uma grande recetividade e necessidade de falar e de 

colaborar, sendo estes contactos muito importantes para eles e outros apresentam-se revoltados com a situação que 

estão a viver, com alguma agressividade e que se recusam colaborar. No geral, todos os idosos estão satisfeitos com o 

serviço da UFCP, havendo pontualmente uma ou outra questão passada que não foi satisfatória para alguns. 

A par destas foram ainda adotadas outras medidas de prevenção e proteção deste grupo de risco: 

 

Atelier de Estimulação Cognitiva à distância: São disponibilizados nos balcões da UFCP um gama de exercícios muito 

variados e que podem ser trabalhados em casa para a estimulação da memória possa ser estimulada, combatendo assim 

as demências e permitindo continuar a desfrutar a vida. Uma vez realizados esses exercícios serão entregues na 

respetiva freguesia de residência para serem corrigidos pela Doutora Maria de Jesus (voluntária deste atelier) e elaborar 

novos exercícios.  

 

Atelier de Estimulação Cognitiva 

Número de pessoas que demonstraram interesse em participar: 65 

Número de exercícios levantados: 59 

Número de exercícios entregues para correção: 11 

 

 

Confeção de um Cabaz para o Bebé do Ano  

A União de Freguesias de Carcavelos e Parede, promove 

desde o ano 2018 a iniciativa “Bebé do Ano”, com o 

objetivo de brindar com um Cabaz de boas vindas o 1º 

bebé a nascer cujos pais residam neste território. 

Esta iniciativa este ano contou com um maior número de 

participantes: Centro Comunitário da Paróquia da 

Parede; Centro Comunitário e Paroquial de Carcavelos; 

Cruz Vermelha e com a colaboração da Farmácia 

Grincho, Farmácia Artur Brandão e Farmácia Sacoor 

(Riviera) e do Hospital de Cascais. E ainda, com a 

envolvência de 20 seniores da comunidade, verificando assim um aumento do número de artigos, que nos permitiu 

este ano oferecer não 1, mas 2 cabazes (1º menino e 1ª menina).  
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O primeiro menino chama-se Gabriel e nasceu no dia 1 de janeiro às 01:40 Horas, com 3,415 Kg. A primeira menina 

chama-se Meenal Bhatt e nasceu no dia 3 de Janeiro às 21:12 Horas, com 2,585 Kg.  

No dia 13 de janeiro procedeu-se à entrega dos cabazes aos pais que contou com a presença do Presidente da Câmara 

Municipal de Cascais, o senhor Carlos Carreiras, do Presidente da União das Freguesias de Carcavelos e Parede e da 

representante do Hospital de Cascais. São sem dúvida estes gestos de solidariedade que nos unem e aproximam mais 

das pessoas e nos transmitem energia positiva para continuarmos a desempenhar de uma forma mais eficaz o nosso 

papel junto da Comunidade que servimos. 

Cartões de Boas Festas: No mês de dezembro entregamos cartões de Boas Festas a todos os que se dirigiam aos nossos 

serviços e aqueles que apoiamos e que se encontram no domicílio.  

Componente de Apoio à Família - CAF 

Os pedidos de redução das mensalidades na CAF, são realizados em função das reais necessidades das famílias. Os casos 

são avaliados mediante apresentação de documentos comprovativos da situação económica do agregado familiar, tais 

como: rendimentos, despesas, horário de trabalho e composição do agregado familiar.  

Presentemente encontram-se 7 casos com redução de mensalidade. Através deste apoio às famílias, pretendemos 

garantir que nenhuma criança do 1º Ciclo se veja impossibilitada de ter acesso ao acolhimento e férias por falta de 

recursos económicos.  

Bolsas Sociais 

Através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Cascais, Juntas de Freguesia, Creches e Jardins de Infância 

privados aderentes, poderão ser beneficiados os agregados familiares pertencentes ao 1º, 2º e 3º escalão do abono de 

família que não tenham encontrado vaga respetivamente de creche na rede solidária e que não tenham encontrado 

vaga nos cinco jardins de infância da rede pública e em duas Instituições de Solidariedade Social. 

Creches Privadas aderentes no território de Carcavelos e Parede: 

• Externato O Cantinho; 

• Externato Jardim dos Lombos. 

 

 

 

 



  
   
 
  RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2020 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020  13 

 

Bolsas Sociais de Creche (3 meses aos 3 anos) 

Número de candidaturas rececionadas: 12 

Número de candidaturas integradas em IPSS: 3 

Número de candidaturas anuladas por não preencherem os requisitos: 5 

Número de candidaturas atribuídas: 4 

 

Jardins de Infância Privados aderentes no território de Carcavelos e Parede: 

• Externato O Cantinho; 

• Externato Jardim dos Lombos; 

• Associação Nova Apostólica. 

Bolsas Sociais de Jardim de Infância (3 anos aos 5 anos) 

Número de candidaturas rececionadas: 7 

Número de candidaturas integradas na Rede Solidária e Pública: 1 

Número de candidaturas anuladas por não preencherem os requisitos: 1 

Número de candidaturas atribuídas: 5 

 

Rede Social 

A Rede Social veio implementar uma intervenção articulada entre as instituições que atuam no território, possibilitando 

assim um maior conhecimento da realidade social do território, a partilha de informação e uma maior rentabilização 

dos recursos existentes evitando deste modo a duplicação de ações. Realizaram-se 6 reuniões do Núcleo Executivo para 

a elaboração do Plano de Ação da CSF. Foram definidas 5 medidas:  

• Medida 1.8 Combate ao isolamento e solidão dos idosos; 

• Medida 1.9 Reconfiguração / flexibilização de respostas sociais dirigidas a pessoas em situação de dependência 

no domicílio e respostas institucionais de dia; 

• Medida 2.8 Desenvolvimento de um mecanismo de acolhimento ao imigrante que vem residir para o concelho; 

• Medida 3.4 Garantia do direito à participação cívica e política das crianças e jovens criando condições de base 
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para uma cidadania ativa desde a primeira infância e em diferentes contextos.  

• Medida 4.6 Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade no espaço público e a sua manutenção.  

As 5 medidas vão ser um desafio que a Comissão Social de Freguesias enfrentará em 2020/23.  

Cabazes de Natal/Apoio Alimentar 

A União das Freguesias continuou em 2020 a contribuir com alimentos para complementar os cabazes de Natal 

atribuídos às famílias em situação de carência económica apoiadas pelas seguintes instituições: ABLA, CCPP e CCPC.  

Listagem de produtos doados: 

• Bacalhau 

• Azeite 

• Batatas 

• Ovos 

• Bolo-rei 

• Frutos Secos 

• Leite 

• Cenouras 

• Leguminosas 

• Vinagre 

• Ananás 

• Couve Portuguesa 

• Óleo 

• Atum 

• Açúcar 

• Farinha 

• Arroz 

• Esparguete 

 

Com estes donativos a União das Freguesias em parceria com o CCPP, CCPC e ABLA apoiaram cerca de 800 a 900 

famílias.  

Para Além deste apoio, ao longo deste ano e devido à pandemia a UFCP procedeu à aquisição de bens alimentares 

entregues aos 2 centros comunitários da Freguesia de modo a apoiar no banco alimentar e na produção de refeições a 

distribuir pela população que mais necessita. 
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2.2 - Apoio jurídico à população  

Nesta área a UFCP tem 1 advogada contrata para dar ajuda no encaminhamento de situações jurídicas que surgem à 

população da Freguesia e no qual não dispõem disponibilidade financeira para contratar um advogado. Este apoio é 

dado tanto na sede da Freguesia como na delegação por marcação nos seguintes horários: 

Sede:  

• Terças-feiras - 18:00 às 20:00 

Delegação:  

• Terças e Quintas-Feiras – 9:00 às 13:00 

Em tempo de confinamento este apoio foi dado através de contato telefónico.  

A população que recorreu a este apoio, solicitou apoio nas seguintes áreas: 

• Habitação 

• Emprego 

• Heranças/Partilhas 

• Dividas 

• Penhoras 

• Divorcio 

• Pensão de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   
 
  RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2020 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020  16 

 

2.3 - Espaços Verdes 

Os espaços verdes, localizados na Freguesia são cada vez mais considerados como elementos essenciais á qualidade de 

vida nas cidades. Os jardins dão um forte contributo 

para a qualidade de vida urbana, proporcionando 

momentos de convivência entre os diversos grupos 

sociais, privilegiando o contato com o vizinho e 

aumentando os índices de civilidade. 

Este executivo procura, interagir com a população no 

sentido de melhorar a nossa urbe, identificando 

espaços que possam ser beneficiados, criando por 

vezes mais jardins, hortas urbanas e, ou pequenas 

bolsas de estacionamento criando uma relação 

equilibrada, que respeite as necessidades funcionais 

dos espaços verdes, veículos e pessoas 

       

 

Recuperação da Calçada do Jardim Vasco da Gama 

 

 

Requalificação paisagística de baldio, em frente à Escola Básica n°1 de Carcavelos. 
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Requalificação de canteiros no Bairro São Miguel das Encostas. 
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2.4 - Ambiente/Requalificação Urbana 

Procura este executivo interagir com a população no sentido de melhorar a nossa Freguesia, identificando espaços que 

possam ser beneficiados, criando mais jardins, hortas urbanas e/ou pequenas bolsas de estacionamento, estabelecendo 

uma relação equilibrada que respeite as necessidades funcionais dos espaços verdes, veículos e pessoas.  

Contamos sempre com a disponibilidade do cidadão no sentido de colaborarem na identificação dos aspetos mais 

prementes a intervencionar, ajudando também a melhor o timing de respostas às suas solicitações.  

A UFCP continua a efetuar reparações na via pública que vão sendo identificadas quer pelos serviços, quer pela 

população da freguesia com o objetivo de melhorar cada vez mais o espaço público para que todos possamos usufruir. 

 

Pintura de empenas – Urbanização Checlos   Pintura do Túnel da Estação da Parede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura do Túnel da Av. Amadeu Duarte, dedicado à campanha “Abandono não, em qualquer situação “ 
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Requalificação das escadas e bancos na Rua de São Mateus, no Bairro de São Miguel das Encostas. 

 

O parque infantil do Jardim Constantino no Alto dos Lombos, foi requalificado com novos equipamentos infantis. 
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Colocação de cerca no parque infantil da Quinta da Bela Vista e também na Urbanização do Arneiro para proteção 
das crianças 

 

 

 

          

 

Restauro do painel do Chafariz do 

S. Jorge 
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Restauro dos Painéis do Mercado de Parede 

2.5 - Manutenção Escolas 

Esta competência passou para a União das Freguesias de Carcavelos e Parede no fim de maio de 2014 e desde essa data 

que se efetuou um conjunto de reparações nas instalações escolares a fim de proporcionar um ano letivo com as 

melhores condições para as crianças, professores e auxiliares. 

Assim realizaram-se ao longo do ano de 2020 um conjunto de intervenções do qual passamos a salientar algumas: 

• Arranjo muletas das portas das salas de aula; 

• Reparação de diversos estores; 

• Substituição de fechaduras das portas das salas de aula; 

• Substituição de tomadas;  

• Desentupimento de esgoto. 

• Substituição de lâmpadas 

• Reparação das campainhas; 

• Reparação de janelas; 

• Arranjo de autoclismo 

• Colocação de quadro de cortiça; 

• Conserto de sensores de luz no wc meninas; 

• Limpeza de inundação e troca de tubagem no lavatório 
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• Colocação da barra antipânico 

• Conserto de Bebedouro 

• Limpeza de Algerozes 

• Conserto de estrutura de ferro em frente ao portão da escola 

• Colocação de caixas para tapar fios a descoberto 

• Arranjo de um banco de madeira 

 

 

 

 

 

 

     SUBSTITUIÇÃO DOS PAINÉIS EM CORTIÇA DAS ESCOLAS DO 1.º Ciclo. 

 

 

Requalificação de todos os espaços do JI Almirante Nunes da Mata na Parede 
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Jardim de Infância Conde Ferreira - Colocação de cerca 

 

2.5 - Educação 

As competências delegadas pela CMC nesta área estão centradas no 1º ciclo e ensino Pré-escolar. 

✓ Manutenção da gestão da componente de apoio às famílias e enriquecimento curricular em parceria com a 

CMC e agrupamento de escolas de Carcavelos. Nesta vertente, desenvolve-se atividades de índole cognitiva, 

lúdica e comportamental. 

✓ A componente de apoio á família é assegurada desde as 7h.30 minutos às 9horas e das 17h 30 às 19 horas. No 

enriquecimento curricular as atividades são desenvolvidas das 15h30 às 17h30.A CAF também assegura o 

período de interrupções letivas das 7h30 às 19 horas. 

✓ No ano em análise, as crianças tiveram projetos que permitiram desenvolver a criatividade em várias formas 

de arte, como pintura, escultura, cinema, teatro, dança, música, etc. Para além desta componente, 

continuamos a oferecer a área desportiva. Na calendarização das atividades semanais as crianças podem à 4ª 

feira escolher livremente as atividades que pretendem participar “dia de escolha livre”, permitindo 

desenvolver competências pessoais sociais e relacionais.     
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Num ano de pandemia devido ao COVID-19, não foi possível disponibilizar às nossas crianças as habituais atividades 

desenvolvidas durante os períodos de férias.  

A UFCP ainda decidiu excecionalmente e devido à pandemia 

proporcionar quer às crianças como aos pais a abertura dos escolares 

de CAF e AAAF durante o mês de agosto. 

Durante as Férias foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Aulas de Bateria – Com o professor Aliu Baió e o Paulo 

Ribeiro.  

• Dança Criativa - Associação ART LAB  

• Workshop de Artes plásticas - Redefine – ART LAB  

• Hip-Hop KIDS – Art LAB  

• Atividade com a Bárbara Nabo da SFA Cascais – proteção 

Animal.  

• Palestra sobre o surf e apresentação do Livro – “Vem surfa 

com a Pipa, o Jaime e a Kika”, com a presença da autora e 

surfista Filipa Leandro.  

• Oferta por parte da UFCP de gelados da Geladaria Santini 

às crianças 

Os monitores organizaram dinâmicas de grupo tais como:  

• Pistoleiro  

• Gigante e anão  

• Mosca  

• Escondidas e apanhadas  

• Jogos tradicionais  

• Mimica entre outros.  

• o As brincadeiras com água e mangueiras foram 

recorrentes e praticamente diárias.  

• o Jogaram futebol  
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A UFCP continuou tal como tem vindo a fazer ao longo deste mandato e no período no Natal ofereceu a todas as crianças 

dos agrupamentos de escolas de Carcavelos e de Parede um livro.  
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2.6 - Cultura, Recreio, Lazer e Desporto 

Tendo como objetivo promover e apoiar as atividades culturais das Associações existentes neste território atribuiu-se 

apoios às seguintes Associações e Coletividades: 

Designação 

Associação Art Labirinto 

Clube Futebol de Sassoeiros 

Clube Nacional de Ginástica 

Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos 

Grupo Sportivo de Carcavelos 

Parede Futebol Clube 

ABLA 

Centro Comunitário da Paroquia de Carcavelos 

Centro Comunitário da Paroquia de Parede 

Casa da Encosta 

ARIM  

Casa dos Rapazes 

Sociedade Musical União Paredense  

Tentativa de Motos Clube 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários – 

Amadeu Duarte 

Murtalense 

Vocal da Capo 

Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos 

Assoc. Palco da Tua Arte 

Coro Vox Maris 

Coro Cantar Glória 

Coral Infantil de Carcavelos 

Assoc. Soma Não Zero 

Aqua Carca 

Guias da Parede 

Guias de Carcavelos 

Escuteiro – Agrupamento 71, Parede 

Escoteiro – grupo 16 de Carcavelos 

Escoteiro – grupo 12 de Sassoeiros 
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Foi decidido apoiar as associações da Freguesia com um apoio extraordinário no âmbito COVD-19. A distribuição desta 

verba iniciou durante o mês de agosto. 

Distribuição de Computadores a diversas instituições da Freguesia tais como os Centros Comunitários. 

No âmbito do Covid-19 procedeu-se à distribuição de máscaras e álcool gel por diversas entidades: 

• Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana 

•  Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos 

• Centro Comunitário da Paróquia da Parede 

• Escola Secundária de Carcavelos 

• PSP de Carcavelos  

• PSP de Parede 

• Associação da casa dos professores 

• Clínicas Dentárias 

• Lares  

• Clubes e Associações 

• Escolas primárias e creches 
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2.7 - Gestão Interna 

Foram efetuadas as seguintes ações: 

• Conclusão do Procedimento concursal de pessoal para as escolas (CAF/AAAF/AEC) – contratos a termo 

resolutivos por tempo incerto. 

• Realização da feira de Carcavelos ao 2.º domingo de cada mês 

• Realização da Feira da Bagageira  

• Atuação dos Bombos 

de Santo André – 8 de 

agosto 

 

 

 

 

 

 

❖ Durante os domingos de julho (12 a 26) levou-se os santos até à população com atividade “Santos á Varanda” 
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❖ Foram produzidos 3.465 atestados ao logo do ano de 2020.  

 

❖ Foram registadas 442 licenças e 106 registo de Canídeos e gatideos. 
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3 - ANALISE FINANCEIRA 

Através dos mapas de análise financeira apresentados procura‐se espelhar aquela que foi a atividade financeira 

desenvolvida pela Junta de Freguesia ao longo do ano de 2020. 

Foram utilizados os métodos mais adequados à especificidade inerente aos modos de classificação das receitas e 

despesas, procurando que seja clara a situação financeira da Autarquia, apresentando-se um conjunto de mapas e 

quadros que permitem enriquecer a análise. 

3.1 - Plano de Investimento 

O plano de Investimentos para o ano de 2020 previa a execução de diversos projetos e ações cujo valor inicial definido 

era de 220.204,00 €, tendo um nível de execução de 95,82 %.  

 

Podemos verificar pela análise do gráfico que no global das áreas de intervenção tiveram uma execução acima dos 95%. 

Temos como investimentos efetuados: 

✓ Restauro dos Painéis de azulejo do Mercado de Parede 

✓ Restauro do painel de azulejo do chafariz do S. Jorge 

✓ Requalificação do Jardim Vasco da Gama 

✓ Requalificação do baldio junto da Escola Básica de Carcavelos 

✓ Requalificação de canteiro no Bairro São Miguel das Encostas 

✓ Pintura Artística de diversas empenas na Urbanização dos Checlos 

✓ Pintura Artística do Túnel da Estação da Estação da Parede 

✓ Pintura Artística do Túnel da Avenida Amadeu Duarte 
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✓ Requalificação das Escadas e bancos da Rua São Mateus 

✓ Requalificação do Parque Infantil do jardim Constantino 

✓ Colocação de cerca do Parque Infantil da Qta. Da Bela Vista 

✓ Construção de Peanhas toponímicas na Freguesia 

✓ Aquisição de mesas piquenique para asa escolas da Freguesia 

✓ Aquisição de material informático para os serviços da Junta e para as escolas 

3.2 - Análise da Receita 

Neste ponto apresentamos uma análise da receita do ano de 2020. Verifica-se que em 2020 a taxa de execução global 

foi de 99,66%.  
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As transferências correntes continuam a ter um peso relevante na estrutura da receita, representando mais de 60 % da 

receita total. Podemos ainda verificar que este ano o grau de execução das receitas próprias (taxas e venda de bens) 

ficou-se pelos 60% derivado do fecho das escolas, da isenção de taxas na feira e de uma diminuição de emissão de 

atestados, devido à pandemia provocada pelo COVID-19. 

Do total das transferências correntes arrecadadas ainda consta a verba recebida do Orçamento de Estado através do 

FFF no valor de 335.688,00 € e da Remuneração de Caracter de Permanência no valor de 39.633,045 €. Ao valor 

referente ao FFF  foi retido pela DGAL o valor de 7.667,75 € para o SNS. Este ano arrecadou-se ainda o montante 

4.637,39€ referente a verba aprovada em Orçamento de Estado relativa a Excedente de IRS ( n.º8 do artigo 38º da Lei 

73/2013 de 3 de setembro). 

A restante verba da rubrica transferências correntes respeitam a montantes recebidos dos acordos de delegação de 

competências e de apoios pontuais vindos da Câmara Municipal de Cascais. 

O impacto da receita do IMI foi positivo, com a freguesia a receber 98.017,07 €.  

 

Como podemos continuar a verificar todas as componentes da receita tiveram uma execução mais baixo em 

comparação aos anos anteriores.  
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3.3 - Análise da Despesa 

Para este ano verificamos que a execução da despesa atingiu 99,66% do total previsto no orçamento. 

 

A taxa de execução da rubrica “Aquisição de bens de capital” foi de 33% e as restantes rubricas ficaram quase a 100% 

da sua previsão. Continuamos a verificar que a componente de despesa com o pessoal é a que representar maior peso 

no orçamento. 
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No comparativo de 3 anos verificamos que as transferências correntes diminuíram 11%. A despesa com o pessoal, 

comparativamente com o ano anterior, aumentou em 5% sendo esta variação menor do que entre 2017 e 2018. No 

geral verificou-se uma diminuição das componentes da despesa comparativamente aos anos anteriores. 

 

 

 


